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рядуючп, придержував ся стисло при

писів обовязуючого статута; тому він 
не бачить, де і в чім ображено голови, 

дух. управителя. Ту саму гадку за

ступав також і предс. контрольної 

комісії, о. Вал. Балог.

Вивязала ся довша дебата, яку 

остаточно на внесене -п. С, Ядлов- 
ського, поперте п. Стеткевичом, порі
шено залишити, як не ведучу до ні

якого конкретного висновку.

Справозданє гол. Предсїдателя.
Після денного порядку забрав сло

во п. Дм. Капітула, головний предсї

датель P. Н. Союза і відчитав слїдуюче 

справозданє:

„Високоповажані панове, головні 
урядники!

Моє справозданє як голов. предсї

дателя P. Н. Союза буде коротке, бо 

обширне справозданє здадуть п. се

кретарі. Однак все таки належить 

менї, як гол. предсїдателевн організа
ції, подати хоть короткий образець 

моєї однорічної дїяльности та стану, 

в якім находить ся наша організація.

ХІ-та головна конвенція, вибира
ючи мене предсїдателем, вложила на 

мої плечі загальний нагляд над цїлою 

організацією після вказівок статута; 

сей обовязок я старав ся сповняти як 

найточнїйше, після моїх сил і спро
моги.

Щоб ввести в отеє моє енравоздг̂ - 
нє якусь систематичність, пічну від 

ухвал, запавших на послїдній, XI- ій 

головній конвенції, і переходячи одну 

ухвалу за другою, вкажу, котра зістала 
переведена, а котра нї, і чому.

Оттаких головних ухвал було 5, а 
іменно:

1) Зміна назви нашої організації з 
,,Р. Н. Союз“ на ,,Гр. катол. руський 
Союз“ ;

2) побільшене орґану з 8 сторін 

на 12 сторін і принятє трьох ре
дакторів;

3) вступленє нашої організації в 

члени ,,Славянського Еміграційного 
Дому ‘ ‘;

4) куплене дому в Йонкерс, в якім 
містила ся колись бурса, на власність

P. Н. Союза; F i r » , '
5) виплата всяких запомогД /

Приступаю до першої ухвали : змі
на назви нашої організації.

Сейчас по конвенції удав ся я в 

тій справі до нашого адвоката і по
просив його заняти ся сею справою. 

Адвокат, розглянувши суть справи, 

і прочитавши дотичний уступ з кон

венційних протоколів, завідомив мене, 
що є готовий подати головному уря- 

дови оцінку сеї ухвали, оперту на 

букві права. Я  в виду того скликав 

сейчас засіданє головного екзекутив
ного комітету на день 4*го листопада 

1010-го року, на яке запросив також

нашого єпископа, С. С. ОрТинського. 

На отеїм засїданю адвокат заявив р і

шучо, що після обовязуючих тут прав, 

ухвала що до зміни назви і чартеру 

є неважна, а тим сампм така .зміна 
не дасть ся нїяк перевести.

На тій Підставі отея ухгала по- 

слїдної конвенції остала не виконана, 

а усї параґрафи. дотинаючі ся зміни 

назви нашої організації, не війшли 
в статут.

На тім самім засїданю головний 

екзекутивний комітет порішив вико
нати і додаткову конвенційну ухвалу, 

то є перевести потрібні поправки в ста

туті, позаяк ухвалою конвенції гол. 

екзек. комітет мав до сего повну си

лу і власть. В тій цїли прошено Вла

дику, С. С. Ортинського і о. Улиць- 

кого, щоб вони подали свої уваги до

тично статута. Се згадані оо. при- 

обіцяли зробити, до днесь однак не 
зробили.

Порішено випечатати 20.000 русь

ких і 4.000 словенських статутів. У- 

порядкованє і уложенє статута від-, 

дано п. С. Ядловському за винагоро

дою $50.00. Статут сей днесь знахо
дить ся вже в руках членів.

(Дальше буде.)

До наших Дописувателїа.
Упрашаємо отспм наших шан. до- 

писувателїв надсилати свої дописи і 

статї на адресу редактора; Joseph 
Stetkewicz, % Svoboda, 83 Grand St., 

Jersey City, N. J. — або на його до

машню адресу: Jos. Stetkewicz, 88 
Sussex St., Jersey City, N. J,

Розходить ея тут о так звану „ре

дакційну тайну“ , яка перестає бути 

тайною тодї, коли про неї знає двох 

або більше людий. Єсли отже котрий 

з шан. дописувателїв і інформаторів 
,,Свободи“ бажає, щоби його імя не 

дістало ся нїколи до публичної відо- 

мости, т. зн. щоби його імя позістало 

справді редакційною тайною, нехай 

застосуєть ся до повисшої просьби,

бо инакше редакція нашої часописи 
не може брати на себе ніякої відві- 
чальности. Само собою розумієть ся, 

що всякі платні оповістки (адвертай- 

зменти) і оголошеня братські треба 

адресувати, як і доси. на імя мена- 

джера друкарнї: Svoboda, 83 Grand 
St., Jersey City, N. J.

При сій нагоді пригадуєть ся всім, 

кого се обходить, що редакція не мі

стить нїколи безіменних статий і до- 
писий. Імя і назвиско дописувателя 
мусить бути редакції звісне, а дотич- 

ному дописувателеви прислугує пра
во підписати свою допись якимнебудь 
словом або видуманим назвиском, а 
від редакції жадати захованя „редак
ційної тайни".

Редакція „Свободи.”

до рщодод
Дає ся до відома веїм Членам і У- 

ряднинам P. Н. Союза, що Річне Засїда- 
нє Головних Урядників P. Н. Союза у- 
хвалйло уділити підписаному тримісяч
ну відпустку для поратованя здоровля. 
Відпустка розпочинає ся з днем 15-го 
вересня 1911.

Просить ся отже з всїми урядовими 
справами почавши від 15-го с. м. звер
тати ся до Містопредсїдателя, п. Івана 
Мартона, в Whiting, Ind., ян до управ- 
неного після приписів статута до обня- 
тя і заступованя Головного Предсїдате
ля P. Н. Союза в усїх його урядових 
чинностях.

Д. Капітула,
Тол. Предс. P. Н. Союза.

{Іротевт.
Спонукані і покликані ухвалою, за

павшою на річнім засїданю Головного 
Видїлу Руського Народного Союза, що 
відбуло ся в Джерзи Сіті, Н. Дж., на 
днях 5., 6., 7., і 8. с. м., почуваємо ся 
до прикрого обовязку подати до при
людного відома як слідує:

Позаяк Високопреподобний о. Коч- 
стантин Курилло, дійсний Шамбелян 
Його Сьвятости Пія Х-го, Канонїн, Со- 
вітник, пітсбурський Декан і Парох, на 
проповіди, виголошеній в гр-катол. 
цернві, в Пітсбург, Па., на дни 20-го 
серпня с. р. між иншим сказав: „Вас у- 
чено дурниць через 15 лїт” —

позаяк еї слова Високопреподобно- 
го о. Нонстантина Курилла, дійсного 
Шамбеляна Його Сьвятости Пія X., Ка
ноніка. Совітника. пітсбурського Дека
на і Пароха, не можуть відносити ся до 
нікого иншого, як тільки до бл. п. о. Н. 
Стефановича, —

позаяк отсей вислів Високопрепо- 
добного о. Нонстантина Курилла, дій
сного Шамбеляна Його Сьвятости Пія 
X., Каноніка, Совітника пітсбурського 
Декана і Пароха потвердили віродо- 
стойні і наочні сьвідки —

тому ми, так в імени своїм, як та
кож в імени Головного Видїлу Русько
го Народного Союза, усїх членів Ру
ського Народного Союза, усїх прияте
лів, принлонників і почитателїв бл. п. 
о. Н. Стефановича, заявляємо:

що Високопреподобний о. Констан- 
тин Курилло, дійсний Шамбелян Його 
сьвятости, Пія X., Канонік, Совітник, 
пітсбурський Декан і Парох, накинув ся 
на свого товариша і собрата по чину —  
се к и р и н я;

що Високопреподобний о. Констан- 
тин Курилло, дїйсний Шамбелян Його 
Сьвятости, Пія X., Канонік, Совітник, 
пітсбурський Декан і Парох, накинув ся 
на чоловіка такої міри, як бл. п. о. Сте- 
фанович —  се злоба ;

що Високопреподобний о. Констан- 
тин Курилло, дїйсний Шамбелян Його 
Сьвятости Пія X., Канонїн, Совітник, 
пітсбурський Декан і Парох, накинув ся 
на память помершого, потоптавши но
гами звісне етичне правило, респекто-

ване навіть поганами: ,,de mortuis ni
hil —  sine bene” (про померших (го
ворить ся) або нїчо, —  або лиш добре)
—  се п і д л і с т ь.

о. Михаїл Балог,
голов. дух. упр. P. Н. Союза.

Осип Стеткевич,
редактор „Свободи.”

Звіт
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з річного заеїданя Головного Уряду 
P. Н. Союза, відбувшого ся в Джерзи 
Сіті, Н. Дж. на днях 5., 6., 7., і 8. ве

ресня 1911-го року.

Перший день, 5-го вересня 1911.
Точно з ударом 10-ої години перед 

полуднем головний духовний управи

тель Р. Н- Союза, о. М. Балог, в со- 

служеню о. Вал. Балога, відправили 
в місцевій гр.-кат. церкві Службу 

Божу і панахиду за померших членів 

P. Н. Союза. На Службі Божій були 

присутні усї головні урядники.

По Службі Божій заповіджено за- 
еїданє на годину 2-гу по полудни.

О год. 2-ій по пол. голови, пред
сїдатель створив річне засіданє Го

ловного Уряду P. Н. Союза короткою 

принагідною промовою. Сконстатова- 

но, що явили ся слідуючі головні у- 
рядники: о. М. Балог, гол. дух. упр.; 

Д. Капітула, г о л о е н . предсїдатель; 

Марія Черемшак, заст. предеїд.; Ів. 

Мартон, заст. предс.; С. Ядловський, 

голови, фінанс. секр.; А. Шаршонь, 

голови, кас.; о. В. Балог, предс. 

контр. комісії, К. Поступак і Теодор 

Каськів, члени контр. комісії; Ів.ІҐло- 

ва, А. Стефанович, Йос. Ялечко, 

Сильв. Маркевич і Андр. Добош, 

радні; Ілько Моранець, голови, орга

нізатор; Осип Стеткевич, редактор 

руської „ Свободи “ і Андрей Ґела, 

редактор слов. ,,Свободи“ . Неявили 

ся: Теодозій Лабовський, голови, ре

корд. секр. і Василь Левчик, радний.

Справозданє гол. дух. управителя.
Гол. дух. управитель P. Н. Союза 

о. Мих. Балог, забрав перший слово, 

заявляючи, що він ніякого справоз- 

даня не може складати, позаяк від 

минувшої конвенції аж дотепер не мав 

найменшої спосібности до урядованя. 
По тій причині гол. духовний управи
тель висказує свій жаль на адресу 

головного екзекутивного комітету та 
контр. комісії,-які не уважали за по

трібне узнавати також і голов. духовн. 

управителя як одновартісного члена 
екзекут. комітету і головного урядни
ка, і не покликали його ні раз на 
ніяке засіданє анї нараду.

Відповідав на сї закиди головнй 

предсїдатель, Д. Капітула, заявляючи, 

що голови, екзекутивний комітет, у-
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2 С В О Б О Д А

О Б Р У С И Т Е Л Ї .
Повість із суспільного цшю* шїсьНої Країно,

Н. Л А Н С Ь К О І .

З  великоруського переклала *** 

(Дальше).

— Нї, вже сим разом будьте ви

бачні... Бо бігме так спати хоче ся, — 

відповів Гвоздик позїваюди. І витяг
нувши годинник 3 f .сказав: — 

ов, не накручені звертаю

чи уваги на заіу , - л  динсько-
* 7 гСИШЄНЇ N.

го, зачав накр.У, . * ч *ак.

— Алеж тоТ ітплг̂ Г 1 Н° ' і 4̂ ав с0"
бі Петро Іванович, ^улекпі^бчи собі 

свій гнїв острим словом. — Тож ди

віть ся, панове, не забудьте в пятни- 
цю московських іреподобних сьвяти- 

телїв, — обізвав ся жартобливо, про

щаючись і ледви здержуючи свою 

злість.

—  О те вже будьте сдокійні! за 

тим ми й приїхали! — обізвав ся 

Шнабс так* твердо і тверезо, мов би 
з найдокладн'ійшою увагою слідив за 

розмовою.
— Ну, накладуй шапку! — закО- 

мендерував Гвоздзк і посвистуючи 

отворив двері.
І пішли собі.

— А він ото вам щось о осторож- 

ности проповідував, — сказав Шнабс, 
посьміхуючись і кинувши головою в 

сторону маршалківського помешканя,

— я, знаєте, все чув, хоть нїби дрі

маю... Але ви його тики добре напе

ред себе брали!...
— А я гадав, що ти направду 

спав... — подивив ся Гвоздик на не
го, здивований трохи.

— Нї, я лиш тому, що вже нудно 
робить ся тарабарщину слухати. Він 

бувало і мене так зразу то подапями, 
то жалобами, то репутацією страхав, 

а я йому: лишіть, кажу, Петре Іва

новичу, мені все одно, не сегодня то 

завтра наженуть; бо то вже семе міс

це за три роки — то гже найліпше 
на дорогу поживлюсь, а тим хамам 

хиба не все одно, кому платити? се- 

годня. мені, завтра вам, а там ще ко
му вдасть ся... Від того часу пере

став — не зачіпає більше.-
Панї маршалкова ледви дочекала 

ся, щоб гостї забрали ся з хати.
— Я  не розумію, як ти можеш 

позволити Гвоздикова говорити такі 

річи! — скрикнула вона сердито, по- 
дравляючи серветку. А відтак що за 

стрій — кафтан якийсь.
— Ти не дивуй ся, дуіако, бо він 

трохи був теє, — щовкнуг себе Пе
тро Іванович по краватці, а менї не 

хотіло ся розводити тих річий при 
Ш набс!.. Поганці! — промовив крізь

зуби. — І ВІДКИ ВСЇ ТОТІ ЕіОВИНИ, всї

тоті брехні! А найгірше з тими про
клятими клепками: мені воаи повпе- 
рек горла вже стали. — Оногда твій 
братчик коханий підхопив в ґазетах 

якісь недорічпі вісти. Ти йому напи

ши, ЩО ВСЄ Хе брсАма, — с&ізав 
остро — брехнд тай годї — крикнув 

попадаючи в жар.

— Розуміє ся, а якже! — сказала 
швидко „пані маршалкова“ , на млї 

ока успокоївши гнів, коли увидїла, 

як тим загриз ся чоловік. — Успокій 

ся, Pierre, тобі то шкодить, — промо
вила зворушеним голосом. — Але 
журити ся не було чоли і „пані мар- 

шалкова“ заняла С£і приготованими 

до іменин.

VII.

Іменини були таким урочистим 

сьвятом, до котрого приладжувано 
ся завчасу: із поблизької волости, 
там, де був старшиною старий прия
тель Петра Івановича, мали достар
чити на стіл орябків, готу рів, куро- 
патв, а коли-б удалось то й деяку 

серну. День перед ярмарком, смер

ком, коли гже ціла площа заставлена 

була возами з усяким добром, а жи

ди в замазаних бекешах хитро шми
гали поміж возами та лукаво зазира

ли до середини, на подвірє до ,,пана 
маршалка“ еаіхав тайком каладований 

віз. Як стій, вискочив з кухні кухар 

Михайло, за ним сторож Лука, повня

чий обовязок шамбеляна і зачали ви

тягати з воза вузлики, мішка, бочіл- 
кй й бочілочки, котрі знов з надзви

чайною зручностию хапала помивач- 

ка Палагея і щезала з ними в две
рях темної і брудної аухнї. Коли 

притаскали послїдну фасочку з мас
лом, увійшла панї маршалкова, між 

тим Михайло покоштуваї уже кава- 
лочок масла і сказав, що пересо

лене.
— Кілько дичини ? — спитала па

нї журливо, бо іменно дичина мала 
займити головне місце на імениннім 

столї.

— Двайцять пар оряСків, пятнай* 

цять штук готурів!%— відповів крізь 

ніс Михайло, витягаючи птицї одну 

за другою і з замилувї.нєм важучи 

кожду в руці. — Якого настріляли, — 
не втерпів,- щоби не сказати, — то 

певно в скарбовім лїсї...
— А тут що? — перебила йому 

панї, тикаючи кудись пальцем.

— Тут крупи, тут мука, тут ма

сло... — і з  натугою підоймив фаску 

з маслом. Але солене дуже: до фран
цузького тїста не здале...

— Переполоскати можна! — остро 

запримітила панї. — Не купувати-ж 

зараз другого! — І похялившись ли

нем до самої фаски, не лише поню

хала, але й лизнула з цїкавости.

Переревідувавши цілу провізію аж 

до квашених рижків, зачала вимірю

вати, кілько чого мине с н а  завтра 
і розваживши менше біліше, наляка

ла ся так великого розходу. Хоть все 

то було і не куповане, але попавши 

раз в руки, зараз набирало такої са
мої вартости, як би й своє.

Тимчасом іменини зближали ся, а 

вкінпи настав той день. Жаль лише, 

що перший пиріг був несмачний: 

розпечатаний лист з почти містив 

в собі якусь немилу замітку в спра

вах опікунських.

Петро Іванович, кинувши папір 

під стіл, спомянув лихом Шольца і 

наслав всякого нещастя прокураторо- 

ви на голову. В ту хвилю скрипнув 
хтось поволи дверми.

— Чого треба? — обернув ся зчйв- 

но ,,пан маршалок*4.
— Старшина з Кругалівської во

лости прийшов поздоровити з днем 

ангела — завідомив весело Михайло.
— Заклич сюди! — сказав Петро 

Іванович і встав потягаючись.
Двері повели отворили ся і велика 

постань з ланцюхом на шиї, пропхав

ши ся боком, стала коло одвірка.

— Як ся маєте, Михайле Петрів! — 
весело промовив Петро Іванович.

— Маю честь поздоровній ваше 

високородіє, — також весело відповів 
Михайло Петрів, — жичу всякого ща

стя супрузї і діточкам, многая літа 
в здоровлю прожити, чого собі від 

Гослода Бога жадаєте! — голорив без 
звязку старшина, за кождим словом 
кланяючись низенько.

— Дякую тобі, дякую! — зупи
нив його пориви Петро Іванович і за- 
візвав його приступити близле.

Тим самим боковим ходом, осто- 
рожно, мов би ступав по склі, при
близне ся старшина до стола. Петро 
Іванович еїз і кагаельнув.

Виправивши старшину, Петро Іва
нович довго ще ходив по кімнаті, 
виговорюючи якісь незрозумілі слова, 
щось як би: ,,обрахунки“ і ,,дві ти
сячі4*... а по лици просувались хмар
ки якогось невдоволеня. І так був 
задуманий, що навіть не завважав як 

увійшла жінка.

— Душко, — сказав він, коли во-. 

на сіла коло стола з оапільотами на 

голові і слідами рижового пудру на 

чолї, — душко, я гадаю* що треба-би 

запросити Шольца....
— Прокуратора! — здивувала ся 

вона, — прецїнь він у нас не буває...
— Після моєї гадки треба його 

запросити. Іван Тихонович мені казав 
в тайні, що він і сам би рад і навіть, 

каже, готов зробити перший крок, 

лише що тут пшлучилп ся якісь по

бічні впливи...

Панї мовчала, бо взяла собі за 

правило мовчати, коли не розуміла 

,,висших“ мислий мужа.

— Я напишу лист, пішлю Ми
хайла, — сказав Петро Іванович, ви

тягаючи папір.

— Бій ся Бога! якже-ж його відор

вати від кухнї?
— То пішли Луку...

• — Лука орябки скубе..,
— То най Палагея побіжить...

— Ах, Боле мій! — жалібно ска

зала панї, — вона менї спідницю 

прасує.
— Агій, що за чорт! То хиба сам 

піду!... З тими спідницями та прасо- 
ванєм ради собі дати не можете! — 

І розгніваний з лоском відсунув крі
сло.

— Пиши лист, я відішлю! — по
кірно сказала панї, наважившись вже 

пожертвувати і орябки і спідницю, 
щоби лише не дразнити делікатних 

нервів Петра Івановича. Уступчивість 
жінчина зараз привела його до нор

мального стану. Знов сїв коло стола, 

замочив перо і поклавши замашистий 

восклик по словах „високоповажний 

пане“ довго ломив собі голову, в я- 

кий спосіб запрошувати чоловіка, ко

трого що лиг.іе післав до чорта, ра

зом з прокураторським надзором.
В кінци лист був написаний, за

печатаний і сторож Лука, відорваний 

від орябків, весь покритий пі зєм і 

пухом, пішов до прокуратора.

V III.

Іменини відкрито офіціально о 8 

годині вечером: діти були поумивані, 
поубирані, і  льоках; бона, m-me Er
nestine Arno а з Парижа, за дозволом 

„панї4* пришпилила собі рожеву ко
карду; сторож~ Лука затягнув свій 
сьвяточний сурдут цинамонової бар
ви, з величезним ковнїром і з корот

кими рукавами; в гостиннім покою 
запалили тілько сьвітла, що гостї, 
входячи з темного передпокою, мусї- 
ли жмурити очи, доки не привикли 

до тої іменинної ілюмінації; ,,панї 

маршалкова*4 що хвиля заглядала в 
веркало усьміхаючись весело і чуючи 

себе Господинею тої цїлої вистави. 
Той день ва.веїгди підоймав Лупин» 

ських в опінії публичній, бо прийма

ли ГОСТИЙ Т£,К сердечно, що не було 
способу оперти ся їх запобігливим 

заходам. В гостиннім покою було 
сьвітло, пахло перфумами і помадою, 
домашні паньство сіяли веселостию, 

а діти виглядали як правдиві ангели 
і хоть тоті ангели й пождюхали ся 

за дверми, розкудовчивши свої наг.о- 

мадовані голови, за то тут в ожида- 
ню гостий Сули так добре виховані і 

любі, що могли служити взірцем вся
кому вихованю в загалі.

В гостинній було пишно як на 

виставі, за то дїточий покій і кухня 
показували такий закулїсовий с^раз, 

на котрий один погляд міг відобрати 
всяку охоту до обходженя іменин. В 
дівочій посі:ладано на купу всї дїто-

чі ліжка, позсувано в кут непотрібні 
меблі, висіли спідниці самої ,,пані4‘ 
і шляфрок самого ,,пана“ ; сюди зі- 
пхано все, що лише могло заваджати 
в покоях; TjrT на столї в куті була 
прилагоджена закуска, стояли фляш- 

ки і таємничо прикрита серветкою 
таца з цукрами. Тут тяжко було о- |

берн/ти ся, аби чого не зачепятд або 

не трутити. В кухне було ще гірше- 

палаючий огонь від ранку розпалив 
зелївиу плиту до такої степ^нї, що 

лише привичний чоловік міг там не 
заду сиги ся, але кухар Михайло був 

слава Богу, привичний; в kvxhh було 

тїсно, нечисто, душно, а троба було, 

щоб*.! все зроблено було як нійлїпте*. 

На довершене тої закрутанини, зд- 

синовий послугач Кузьма, котрого за- 

візвало в характері головного заряц- 

чика, так угостив себе горівкою в
честь МОСКОВСЬКИХ СЬВЯТЕ ТЄЛІВ, що 

стративши рівновагу, полетів зі схо
дів разом з самоваром, наляв до (іуд. 

ня оцгу, збив трп тарелі, а нарешті 

Михайло витрутив -його на двір, щоб 

витверезив ся в холоді. В кухни се

ред зеленавого чаду від пригорілого 
масла — чути було лайку на всіх 

нарічях Полїся, а кожда страва при

правляла ся такими кольками іменин
никові! і його гостям, що дивно бу

ло, як той іменинник і його гості не 

подавили ся за першим кусником. 

Зачали сходити ся гостї і в гостинній 

виглядало чим раз виставнїйше, чим 

раз урочистїйше; о десятій годині в 
покою було так повно, що мужчини 

наступали один другому на ноги, а 

дами не знали, куди діти ся з своїми 

шлєг ами, а над головами уносив ся 

такий чад від диму ци ‘арового, як в 

кухни від іменинної вечері. Петро 

Іваїович очевидно чогось непокоїв 
ся; трівожно обертав ся кождий раз, 

коли відчиняли ся двері від перед

покою і ступаючи наиротив гостий» 

потаємно злостив ся, не видячи осіб, 

котрі мали бути окрасою нинїшного 

вечера. О десятій годині не було нї 

Орлових, нї Шольца, а Петро Івано
вич сидів як на шпильках, позираю

чи то на двері то на годинник. Хтось 
запитав ся про Орлових.

— Вона щось нездорова, — сказа
ла „пані маршалкова'* з уданим жа
лем.

— Чи може нагло заслабла? — за
питала жінка судії, — бо я її видїла 
сегодня на почті...

— Так?... протягла панї і пере
глянула ся з мужем.

Петро Іванович був дуже недо
брий. Увійшовши ^о другого ПОКОЮ, 

нагнав дїтий спати, назвав Француз
ку ,,дурною козою1 * за те, що його 
про щось недорічного запитала. Коли 
стрілка на годиннику станула на три 
чверти на одинайцяту, домашні пань- 
етио ще раз переглянулись і порозу- 

міли, що нема що ждати довше.

— Панове! — промовив іменинник 
з усьміхом — чи не взя:ги ся нам до 
роботи! — і показав на столи прила- 
годжені до карт.

Гостий порозміщували.

Все напружене оживлене зійшло 
з напудрованого лиця пані маршал- 
кової, губи стягли ся, а замість у- 
сьмішки вона лише кривила ся не
мило і ціла мов полиняла, як линяє 
від дощу або сонц>: дешева матерія. 
Чи варто було при лагоджу вати ма* 
йонеси з орябків для справника, ко
трому досить було й печеної гуски? 
для тих нїмаків Еушів, що і без того 
завеїгди на дієтї, — а чи може для 
Шнабса або для Гвоздика? А членів 
з опіки мож було нагодувати яким 
небудь книшем. Настрій домашних 
уділяв ся й гостям. Ще мужчинам 
коло карт ішло як ішло: були бодай 
заняті чимсь — але ліж дамами роз
мова цілком не клеїла ся. Нарешті і 
тих посадили до карт; ґосподізнї на 
голові остали ся лише властителька 
конвікту КвасоЕська, котра так за
була ґеот'рафію, що лише з нричини 
герцеґовинського повстаня довідала 
ся, де лежить Балканський півострову
— та докторова Пшепрашинська і по
падя; тоті дами заявили, що ,,в гро
ші не грають44 і завязали свій від
дільний кружок коло стола на кана
пі... Вечер тягнув ся поволи і вкуч- 
но і оживив ся лише, коли в побічнім 
покою задзвонили тарелями і чарками 

(Дальше буде).
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ва ,, У країна „Українець44 так, що 

б ід  150 років на означене нашої на
род ности вживає ся в межах Росії 
тільки назв Україна і Українець (по
біч урядових назв „Малороссія** і 

„Малоросе4\ яких уживає лише пра- 
вительство і правительственні ґазети).

Коли російські царі наказали Мос

калям звати ся лише ,,русскімі“-, а 
московську мову назвали ,,русскою“ , 

тодї наш нарід в російськім царстві, 
аби відріжнйти свою народність, му
сів занехати слова „Русь44 і „русь
кий*4 і вживати „Україна44 і „укра

їнський'4.
Москалі, прямо кажучи, забрали 

нам силою слово „руський44 і при
своїли його собі на означене москов

ської народности і мови, а то в тій ці» 

ли, аби затерти ріжницю між наший 
народом, а Москалями. Можливо їм 

було забрати наше старе імя, але не-, 
можливо було затерти дїйсну ріжницю 
між Русинами а Москалями; неможливо 
було викорінити ріжницю мови, раси, 

звичаїв, письменства, культури, істо

ричної минувшини і національного 

почутя.

Коли з початком 19-го столїтя за

чало ся відроджене нашої народности 
в Росії, і коли на Україні виступили 
перші українські письменники, що 

стали писати чисто-народною мовою 

без ніяких домішок П ОЛ ЬЩ И НИ , МОСКОВ

Щ И Н И , або церковщини, тодї вже наз

ва нашого народу в Росії цілком була 
усталена. Ті письменники не вживають 

ніколи инших назв, як: Україна і У- 
країнець. ' ,

Славнозвісний автор „Марусі44, 
Григорій Квітка-Основяненко, коли 
зачав видавати в Харкові першу ґа- 

зету для українського народа (около 
р,. 1820) то назвав її „Український 

Вістник44. Так само, як зачала свою 

діяльність велика українська трійця: 
Шевченко, Куліш і Костомарів, то і 

вона на означене нашої землі і народ

ности не вживала инших слів, як 
Україна і Українець.

Наприкінци цїкаво-б було відпо

вісти на питане, звідки взяли ся у 

нас, в Галичині „русскіе44 т. є. ка
цапи ?

Кількадесять літ тому назад знай

шли ся в Галичині такі людці, яким 
сподобали ся царські рублі та росій

ські порядки, де хлоп не має жадно

го права, а цар*батюшка є неограни- 
ченим паном. Кромі сего, вони бачи

ли поневолене нашого народу Ляха

ми, а не маючи ні сили, ні відваги 

станути з ними до борби і силою до

бути належні права, звернули свої 

очи на Росію, і поклавши ся на ла
ві, стали відтам надїяти ся усего ра- 
тунку і помочи. Російський уряд ви

користав ситуацію, бо йому ходило 
вельми о се, щоб в сумежній провін
ції ворожої держави мати свою пар

тію. Посипали ся обильно рублі, і за 
них заплачені аґенти стали голо

сити ложну, неоперту на ніяких до

слідах або історичних правдах нау

ку; вони передовсім всякими обітни
цями царської помочи проти поль

ського гнету старали ся позискати 

прихильників, найти віру серед тем

них мас селянства. Сотворивши в та
кий спосіб круг свого дїланя, вони 

поволи, крок за кроком, стали йти 
дальше, навчаючи своїх затуманених, 

нераз навіть і дуже чесних приклон- 
ників, вирікати ся свого рідного, ка
жучи, що наша мова є „хлопська44, 

що нам треба приняти мову панську, 
таку, якою говорить сам цар. Кромі 
сего найшло ся у нас богато таких 

інтелігентів (а і тепер ще суть такі), 
які лизнувши трохи науки, спаноши- 
лись і захотіли конче відріжнитись 

від простого хлопа. І вони хопились 
тої науки, буцім то „російська44 мо
ва є образований, літературний ,,рус- 

скій язикь“ , а наша українська мо

ва, се язик „хлоповь и свинопасовь44, 

забуваючи, що під і Москвою і пани 
і свинопаси говорять одною й тою са

мою мовою.
В такий спосіб, коротко, на скіль

ки позваляють рамці тижневої часо
писи, старав ся я доказати, що наша 

назва: „Україна44, се зовсім не ви
думка Ляхів, а назва народна, наша 
рідна, не менче стара, як і назва 
Русин, Русь. І тою назвою ми по
винні дорожити, вона повинна бути 

для нас сьвята, бо вона облита кро- 
вію тисячів мучеників, українських 
козаків.

І тому, український хлопе-робіт- 

нику, не встидай ся своєї мови нї 
назви, а дорожи ними, як найбіль
шим скарбом. Ти повинен гордитись 

тим, що єси потомком колишніх слав

них козаків-запорожцїв. Осьвідомлюй 

національно Г себе і своїх незрячих 

братів, та жадай від тих, яким дано 

,,пять талантів“ , щоб вони сповняли 
свій обовязок, вложений на них судь- 

бою, для добра українського народу. 
А коли весь наш народ обтрясе з себе 

пута темряви, коли для всяких каца
пів і перевертнів не стане поміж на

ми місця, тодї:

Встане Україна,
І розвіє тьму неволі,

Сьвіт правди васьвітить —
І помолять ся на волі 

Невольничі діти.
Юлїян Павчак.

Нюйорська школа реміснича.
Вечірнші курс мальованя шильдів

розпочинає ся з днем 25-го вересня, і 
треває до 27-го марця; наука відбуває 
ся від години 7-ої до 9!ЗО в понеділки, 
середи і пятнпцї. Кляса ся є призначена 
для молодців в віці від 17 до 25 літ; до 
її укінченя треба учащати на три насту
паючі по собі курси. Винагорода за 
з’ужптє матеріалів за перший курс ви
носить $12, за другі два по $6, разом от
же за трп курси $24; ся сума може бу
ти учениковп дарована до половини, ко
ли він отримає сьвідоцтво з відзначе- 
нем. Денний курс розпочинає ся 4-го 
грудня і кінчить ся 27-го марця, отже 
треває чотири місяці1. Наука відбуває 
ся щоденно від години 8.30 рано до 4.* 
по полудни, з винятком суботи, коли то 
школа кінчить ся вже о 12-ій годині в 
полуднє. Платня за ціло-денний курс 
виносить $25, яку то суму треба зложи
ти сейчас при вписї. Ручні вправи обій
мають: властива метода споряджуваня 
і приготовленя дощок до мальованя на- 
ппсий; перерисовуване і поправлюванє 
старих шильдів ̂ стиль букв і симетрич
не їх розміщену; мальоване одним ко
льором і більше; тїньованє; квадратова- 
нє і тло; шмельцованє і золочене на де
реві і шклї; лїтерованє на яванській 
порцеляні, мушлїнї і на дротах.

Теоретичні викладп познакомлюють 
ученика з загально уживаними фарба
ми і як вони повинні бути мішані відпо
відно до повіреної роботи; які кольори 
повинно уживатись в тїньованю і ква- 
дратованю, щоб отримати жаданий е- 
фект; стиль, пропорція і відділ букв; 
приготовлене роботи; приготовлене роз
мірів; вношене величини листя і ріж- 
ниця в мальованю і золоченю дерева а 
шкла; японованє, сушецє і шмельцова
нє та другі предмети технічного харак
теру, яких ніхто депнде не навчить ся, 
хотяйбп практично працював в тім фаху 
десятки літ. На початку курсу звертаєсь 
увагу ученпка на стилізацію букв, ха
рактеристику і ріжницю всяких стилів, 
звичайно уживаних в гандлевім маляр
стві, як приміром, на стиль букв повно 
і пів римський, єгипетський, дальше на 
ріжницю квадратів і курсивів (italics) і 
т. Д.

На курс ковальський можна ходити 
лишень вечерами, по 2 і пів години, в 
понеділок, середу і пятніщю; наука роз
починає ся 25-го вересня і треває до 
27-го марця. Вступне за перший курс 
впносить $12; по укінченю його з до
бріш поступом, слідують ще два курси, 
за які виносить оплата по $3.00. Перші 
вправи обіймають ручну роботу в кузні,

т. є. рооленє попитів, гачків, скоблів, 
стовпових притримувачів (hold fasts), 
желїзних узд, нерстенїв, ланцухових о- 
бручок, засувів, зубоватпх і носових 
ключів. Протягом того початкового кур
су звертаєсь передовсім уваїу на вла
стивий спосіб постави тіла підчас пра- 
цьованя в кузні при ковалі, на спосіб у- 
живаня кліщів і ручного молота, на 
справу в згпнаню, простованю, в скоро- 
чуваню, втпнаню і в сковуваню, при 
чім передовсім звертає ся увагу на най
більше трудні і скомплїковані ручні ро
боти в кузнп після ріжних моделїв і ри
сунків. Через се ученпк набирає по
трібної йому вправи в ужпваню знаря- 
дів. Підчас праці ковальськими знаря- 
дамп, опять знова звертає ся передов
сім увагу на прилади до вигладжувана 
і остреня, на всякі роди долот, свер- 
лів, вітворених ключів, ключів рурових, 
ріжних кліщів, щипчиків, молотів та на 
спосіб їх заправлюваня. На підставі 
певних, практичних досьвідів запізнає 
ся ученпк з простою і найголовнїйшою 
ковальською роботою, потрібного в що
деннім житю коло дому. Теоретичні ін
струкції обіймають науку обходженя ся 
з огнем; знаряди ручні в кузни і як їх 
уживати; знаряди машинові; желїзо, 
його оброблене; коване; вияснене ріж- 
нпцї горяча; сталь і її оброблене; ви
кінчуване робіт. Шкільна 'кузня е ула- 
джена після найновійшої системи, по- 
лягаючій на способі експльозії і її ви
черпана, та має шмарґельові колеса і 
іірасу до верченя. Сей курс нада<є ся для 
ковальських помічників, котрі, працюю
чи в приватних кузнях, лиш помагають 
вишколеним робітникам, а самі не ма
ють нї часу нї спосібности, щоб набра
ти вправи в впробленю якого будь ка
валка.

Вечірний курс науки примінюваня 
пари і горячої води в будинках розпо
чинає ся, як і попередні курси, одначе 
треває всего лишень два курси, кождий 
по G місяців; вступне на перший курс 
впноспть $14, на другий $7; відзнача
ючий ученпк платить $17.50 за оба 
курси.

Денний курс розпочинає ся 26-го 
грудня і треває до 27-го марта; прий
має ся ученпків від 17-го до 25-го року 
житя. Наука відбуваєсь що дня, крім 
неділь; вступне на денний курс вино
сить $40, платних при вписї. На почат- 
ках науки удїляєсь практичних пояс
нень, як уставляти і лучптп радіяторп 
і як робити всякі „звннеия” (звиненя 
рур') звичайно уживані, як пр. звиненя 
звертаючі, дрібні звиненя і звиненя ро
гові. Сі звиненя робить ся на всіляких 
рурах, від %  Д° 2. цалевих, звичайно 
уживаних. Відтак наступає наука про 
запроваджуване рур в приватних домах 
і будинках, про ріжні системи огрітя, як 
одна або дво парові, або рурами на во
ду, про огріте впрост або посередно, про 
тиснене високе і низьке. Ученики ді
стають плянп, представляючі актуальне 
уладженє огрітя рурами з жаданєм за
вести його в будинку, рівнож намальо
ванім на тім плянї В варстатї шкіль
нім суть уладжені бельки і стовпи, 
представляючі дім, і на тім моделю у- 
ченпки практикують, беручи розмір рур 
з пляну; дальші складові части, потріб
ні до обведена будинку рурами, виро
бляють ученцкп самі, з нншого курсу; 
по укінченю роботи пускавсь пару з од
ної рури, находячої ся в школі, щоб пе
реконатись про стан роботи.

Устні виклади обіймають теорію о- 
грітя парою і водою; знаряди потрібні; 
лученє рур; загальне огріте; тиснене 
пари низьке; огріте парою посередно; 
тиснене високе; низьке тиснене пари в 
поодиноких рурах; машина достарчую- 
ча огрітя парою; знижене огрітя паро- 
ю і вентиляція.

Запотребованє фаховцїв в тім ділі 
піднесло ся в остатних роках; сей курс 
дає всесторонне образованє, так теоре
тичне як і практичне в тім фаху.

(Конець буде.)

Ш

Потреба робітників
до майнів, каміньоломів, зелїзних до
ріг, цеголень, на' фармп, до рестав- 

рантів, сальонів і до готелів. Потре

буємо також людий фамілїйних і са- 
мотних дівчат до фабрик близько Ню 
Йорку. Голоситпсь на адресу: A. Miller, 
196 Е. 3rd Str., New York, N. Y. 36_ 39

П О Ш У К У В А Н Є .

Хто би знав, де перебуває моя же- 
на Текля Бемко, 
з дому Текля Ра
тушна, котра втїк- 
ла, полишаючи ме
не з двома малень
кими діточками, 
зволить як най- 
скорше донести ме
ні, а дістане 5 до

лярів нагороди.

Моя адреса: 
203 Greene Str.,Stephan Berako,

Brooklyn. N.. Y.

REM ED IUM
medium приверне Вам вдоровл«!

Оглядайте наочно мій апарат, черев котрий наскрізь 
прогляну Ваше тїло. Найновійший винахід лікар
ського вваня. оголошуйте ся особисто або листо
вно по моє Remedium. Бувший доктор віденський, 
а тепер нюйорський, знаний добре шановним Ро
димцям. Dr. Hohenberg, 608 Ea*t 6th S t, New York. 
_______________Телефон: 3615 Orchard._____________

no б цент, денно 
або

$1.60 місячно.

Кождому Русинови пінглемо 14-каратовий, по
золочуваний годинник і дармовис вартости >20 до
лярів, на сплату по 1 дол. 50 цент, м і с я ч н о ?, 

Місячні рати будете сплачувати лишень тодї, 
як дістанете вже годинник, випробуєте його і бу
дете вдоволені 8 нього.

Пишіть сейчас по інформації і катальоґ, «влу
чаючи марку на відповідь, до:

A M E R I C A N  W A T C H  C O ,  

1152—1154 Milwaukee Ave.,

CHICAGO, ILL.

DEPT. 6. 
Room 210.

Шіфкарти до краю 
і зі старого краю!

Тільки у вас можете дістати найдешевші 
шіфкарти в а експресових і почтових кораблях 
до Гамбурга, Бреми, Антверпії, Ротердаму, Дїба- 
ви і Ліверпулю. У слуга анаменвта, харч обиль- 
ний, подаваний чотири рави денно при накри
тих столах. Окремі фамілій ні каюти для родин. 
Як хочете їхати до краю або спровадити когось 
сюди до себе, то пишіть на нашу адресу або 
приїжджайте на дипо в Ню Йорку і зателефонуй
те до нас „493 Orchard11, а ми вишлемо по вас 
сейчас свого урядвика. Нічліг у нас безплатний 
аж до відївду корабля. Висилаємо гроші до всіх 
частей сьвіта після найвившого денного ктосу. 
Міняємо гроші на корони, рублі і марки. Голо
сіть ся на адресу:

American European Steamship Co.,
I  121 Norfolk Str., New York City.
L __________ _________________________

Є СЛИ обовяжете ся платити ли
ше 2 центи на день, пішлемо 

Вам красний 14 К. золотий (gold- 
filled) годинник, Гарантований на 
20 літ. -— Пишіть по катальоґ до:

S. G. W ATCH  CO.
1087 Lexington Ave., New York, N. Y.

Кождому чесному робітниковв 

даємо можність вдобутя премії 

вартости $5 вовсім даром. — 

Премія А) хороший імпортова

ний Грамофон о сильних і ви

разних тонах, вигравані чий 

руські пісні. Премія Б) дворя- 

дова гармонія о подвійних голосах і басах, на 

котрій можна вигравати всілякі концертові ку

сники. Премія В) гарний ґарантований, грубо 

золочений годинник 8 найліпшим американським 

осередком.

Пришліть свою адресу і марвт на відповідь, 

а вишлемо Вам сейчас інформацію, в який спо

сіб можете дістати всі ті три премії цїлковпто 

ва дармо.

AM ERICAN BAZAR
105 Chambers St., New York, N. Y.
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ПОКВІТОВАНЯ З ВИПЛАЧЕНИХ 
ЗАПОМОГ З КАСИ P. Н. СОЮЗА.

О Д А

т в -

Покровитель І почетний член P. Н. С.:
їх  Прзосьв. Стеф. Сотер Ортинський, 
пергяий ру ський Епископ в Америці.

Головний Уряд „Р. Н. С.”  ні роки 
11910—1912:

Духовний управитель: 

о. Мих. Балог, R. 9, Box 8. Butler, Р а

П р едсїдатель:

Дмитро Капітула, McAdoo, Ра.

М істо-предс їдателька:  

Марія Черемшак, Trenton, N. J.

Micro- предеїдатель:

Іван MapTOF, Whiting, Ind..;

С екретар  рекордовий; 

Теодозій Лабовський, Box 76, Jersey 

City, N. J.

Секретар  фінансовий:

Семен Ядлоьський, Box 76, Jersey 
City, N. J .

К а с і є р :

Алексій Шаршонь, 524 Pine and 
Franklin St., Shamokin, Pa.

Контрольна  Ком іс ія :

о. В. Балог, Whiting, Ind. 
Константин Поступак, McAdoo, Ра. 
Теодозій Каськів, Newark, N. J .

Р а д н і :

Івав Ґлова, Shamokin, Ра.

A. Стефан ович* Ambridge, Ра.
Й. Ялечко, Ramey, Ра.
С. Маркевич, New Alexandria, Ра.
B. Левч.ік, Elizabeth, N. J.

А. Добоїл, Lansford, Ра.

Орган ізатор :

Ілько Моранець, 1441 Emma Street, 

Chicago, 111.

Головна Канцелярія ,,Р. Нар. Союза“ 

находить ся під числом 83 Grand St., 

(у власнім .домі) Jersey City, N. J.

ВСТУПАЙТЕ ДО Р. НАР. СОЮЗА І
„Руський Ніродний Союз” —  прини- 

мае членів до 45 літ хитя.
< Вступне ПІС.Ш літ.

P. Н. Союз платить:
і < В разї смерти члена кляси „А” (цїле 

посмертне) $1 ,«300.00.
В разі смерти члена клііси „Б ”  (по

ловину посмертного) $500.00.
Посмертне за жінку або муза члена 

к-тя и „А1’ $4.00.00.
Посмертне за жінку або мужа члена 

клясп , Б” $-200.00.
Посмертне за дїтп від $15.00 до 

$300.0С.
Iі* різі утрати: а) обох очні:, ніг, або 

рук $1,000.00, б) одної руки, ноги або 

ока *200.00.
Селі отець родини в шпиталю боже

вільних, Союз платить що року родиш 
$150.00.

Усїх бл. п. місцевих секретарів
відділів P. Н. Союза просить ся брат
ські оголошеня в справі мітінґів при
значені до друку в рубриці „Рух в від
ділах P. Н. Союза” присилати в сей 
спосіб, щоб вони найшли сл в редакції 
найпігшїйше в понеділок рано того тиж
ня. у якім мають бути помащені в часо
писи. Усї оголошеня, які прийдуть до 
редакції пізнїйше як в лонедїлок, не бу
дуть поміщені скорше аж на другий 

тиждень.

Ч. 1927 - КВІТ $500.00

на пять сот долярів, котрі п. Мг.рія 
Бабяк отримала як посмертну запо

могу по мужу Йосифі з Головної Ка
си Руського Народного Союза в Аме

рицї.
Норт Гадлей, Масс. 20 серпня 1911.

Марія Бабяк.

Сьвідки:
Ілько Бак,
Іван Тудрин.

Від місцевого Уряду Руського На

родного Союза в Америці. Від. 164. 

Іван Тудрин, предс.
Іван Пенкала, секр.

РУХ В ВІДДІЛАХ P. Н. СОЮЗА.

ГУДСОН, Н. Й. Бр. сьв. Йосафата, 

від. 273, повідомляє, що місячний мі

тінґ відбуде ся дня 17-го с. м., в до

буде вибирати ся двох урядників: 

предеїдателя і оглядача хорих, тому 
кождий член має безуслівно ЯВГіТИ 

ся; неявивший ся член заплатить 50 

цнт., а урядник 1 дол. кари. Взиває 

ся довгуючих членів, аби свої залег* 

лости вирівнали, бо в противнім разі

зі стануть виключені з братства і Р. 

Б.і Союза. — П. Лубянецький, кас.,

В. Хома, секр.

ДЖЕРЗИ СІТИ, Н. Дж., Бр. сьв. 
о. Николая, від. 4. повідомляє своїх 

членів, що мітінґ дня 17-го вересня 

розпічне ся о год. 3-ій по пол. Кож

дий член має явити ся; неявивший 

ся член підлягає карі 1 дол., а уряд
ник 2 дол. — Н. Пупчик, пр., В. Гли

ва, кас., Гр. Підлипчак, зекр.

КЛЕРКСБУРҐ, В. Ва., Бр. сьв.
О. Ник. від. 290., подає до загальної 
відомости, Що річний мітінг відбуде 
ся дня 24.-го вересня. Справозданя і 
вибір нових урядників. Мітінґ відбу

де ся в домі Івана Домковича, Пикей 
плейз, число 4. Неявивший ся член 

заплатить 50 цнт., а урядник 1 дол. 

кари. Ів. Хамусь, предс., В. Дукша, 
секр.

СПРІНҐ В АЛЕЙ, Н. Й. Товариство 

,,Просьвіта“ , від. 257, повідомляв 
своїх членів, що річний мітінґ відбу

де ся в неділю, 17-го взресня с. p.,
0 2-і# год. по пол., в дом І. Цапов-

< і і * Неявивший ся член підлягає 
імрі - цнт., а урядник 1 дол. — М.

1 ги* цон< ьі:а, секр.

П О З І Р ! _______________ ПОЗІР !

Перше театральне представленє 
в Тресков, Па.

,.Руський Аматорський Кружок“ , 
з Мекаду, Па. відограє

о п е р е т у  в т р е х  а к т а х :

, Наталка Полтавка"
в неділю, дня 17-го вересня с. р. 
в гали п. Голея. в Tresckow, Ра.
Грати будуть слідуючі особи:

Наталка, українська дівчина — п. А. 
Поступак; Горпина Терчилиха, її ма
ти — н. М. Бавоіяк; Пзтро, любов- 
ник Наталки — п. Г. Пьпюк; Мико
ла, (вояк Терпилпхи— п. С. Радчук; 
Тетерваковський, возний, жених На
талки — п. І. Барнасевич; Макого- 
ненко, сільський вибзрний — п. Гр. 

Пипюк.

Режісер і діріґент хору п. Гр. Пипюк.

Початок точно о год. 7-ій вечером.
Всіх Русинів і Русснок, так місце

вих як І Я ОКО."

П О ЗІР , РУСИ Н И  УКРАЇНЦІ  

з Монессея і  околиці!

=  Велике всенародне віче =
— відбуде СЯ —

6 мЗТдю, де* 17-го Зсрссвя 1911 potty,
в парохіяльній гали, 8 str., Monessen, 
Ра. з слідуючим денним порядком:

1. Справа фонду ім. Мирослава Сї: 
чинського.

2. Справа фонду ім. бл. п. о. Н. 
Стефановича.

Народним обовязком всіх Русинів- 
Українцїв з Монессеи і околпцї с : 

прибути на се віче і згадати нашого 
героя, М. Сїчинського, котрий мучить 
ся в тюрмі, віддавши за нашу справу 
звої молоденькі літа;

пошанувати память пок. о. Н. Сте
фановича, щирого народного робітяи-4 
ка на американській Україні.

Початок віча о 2-ій. год. по пол.

ЗА  К ОМ ІТЕТ:

М . Пелех,

В с е н а р о д н е  В іч е
в Jeannette, Ра.

в справі: 1) дрогобицьких виборів,

2) народних шкіл в Галичині, 3) в 

справі фонду бл. п. о. Николая Сте

фановича, — відбуде ся 

в неділю, 24. вересня, о год. 2. попол.
На віче запрошує ся всіх Русинів 

і Русинок з Jeannette, Ра. і околиці.

КОМ ІТЕТ.

Велике всенародне] віче
в McKeesport, Ра.

відбуде ся

ДНЯ f-4-го ВЕРЕСНЯ 1911 Р.

в церковній гали, на розі Sinclair & 
Ringgold Sts.,

в справі нашого героя М. Сїчинського та 
усталеня фонду бл. п. о. Н. Стефансвича.

ПОЧАТОК О ГОД. 4-ій ПОПОЛ.

Віче розпічне ся панахидою за душу 
бл. п. о. Н. Стефановича. точно о 4-ій 

годинї пополудни.

До участи сердечно запрашає усіх 
щирих Русинів і Русинок з міста та 
з усіх )лизших і подальших місце- 
вости

(37— *̂8) Комітет.

Іспитований дяноучитель
з грімким теноровим голосом, знає 
провадити нотний сьпів, школу і те
атральні представленя. Котра парафія 

потребує такого дякоучителя, най 
ласкаво зголосить ся на адресу 

,, Свободи “ .

П0ШУКУВАНЄ.
Де є Антін Лученько .  Пошу- 

кус його уряд братства сьв. Івана 
Хрест., від. 48. P. Н. Союза. Перед 

недаввим часом перебував в Філя
дельфії, Па. (2229 Shamokin Str.). 
Хтоб про него що знав, зволить по

відомити про се уряд Бр., а йому 
заявити, що с.сла до 23-го с. м. не 
зголосить ся і не вирівнає своїх на- 

лежитостий, то зістане виключений з 
Бр. і P. Н. Союза. — М. Fryncko, Box 
55, McKeesport, Ра.

WF* Просить ся ласкаво приняти 

до відомости, що книжки, ломіщува- 
ні в рубриці ,,Книжки надіслані до 

редакції**, не суть на продаж. їх над

силають всілякі видавництва лишень 
в однім примірнику для оцінки чи 

рецензії, і вони остають власностю 
редакції. В редакції набути можна 
виключно тільки ті книжки, яках
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П О З І Р ,  Р О Д И М Ч Ї !  -»■

Товариство „Просьвіта" в Ню 
Иорку, устроює в суботу, дня 16-Г0 

вересня, о год. 4.30 по пол.

п ох ід  з новими прапорами.

Просить ся ласкаво П. П. Родим

ців віджалувати трохи труду, Та 

прибути численно під ч 134 Е. 7-th 

Str., звідки розпічне ся похід; нехай 

сьвіт побачить, що ми живемо і цї. 

нимо високо нашу народну ідею.

Комітет Товариства „Просьвіта".

гм г^гг^пгf t IHW  « й т и .. . ..

Позір! Родимцї! Позір!
Заходом Укр. Товариства ,,ІІросьвіта“ 

в Ню Йорку 

відограв ся по раз перший 

в Н Ю  Й О Р К У  

в суботу, дня 16-го вересня 1911.

дуже поучаюча театральна штука г. житя народного 
в 4-ох діях:

„ Р е щ е н а  д и т и н а "

в MANHATTAN LYCEUM H A LL  4 

66-68  Е. 4 th  STR., NEW  YORK.

ОСОБИ:
Іван, старий господар..................... ц. Йосиф Хомі*
Олена, його жінка............................... К Ольхова
Дмитро, їх син.......................  .....о. А. ЗеленськпЙ
Галя, сирота, їх вихованка................ц. М. Войтовнч
Мортко, арендар ................................... . М. Трач
Стефан, свояк ................................... . Я. Оленців
Д»"»ло................................................. и. Ів. І’анц
Петро, тов. Дмитра...........................п. П. Прокопів
Гриць, .„ „ .............  ............ п. і,. Жовнїр
Мартин, син Диитра............................ .. C. Цїкан
Касуня, дочка „ ..................... ........п. Ю. Кувїк
Іваньо, син „ ............................... М. Кувїк
Павло, старий господар........................ п. Ів. Сежан

Режісер: п. Гр. Нладеи.

Між актами і підчас представленя буде 

^ ра .^ аь а іи  & лр, Банда з Длброз Сітп.

ПОЧАТОК ТОЧНО 0 ГОД. 7%  ВЕЧ.

Каса отворена від 6-ої години вечер.

Ціни місць: Крісло [-рядне 75 цент.;

ІІ-рядне 50 цент.; III-рядне 35 цент.; 

місця стоячі ио 25 цент.

=  Цо представленю ВелиНвй Ьаль. =
Всіх ЩИр'Х і прихильних Родим- 

цїв, так з Ню Норку як і з околиці 
просить ся о як найчисленнїипіу 
участь, тим більше, що ,,Пещена ди- 
тина“ є живим образом, взятим з на
родного житя, з дуже поучаючим змі
стом; є се театральна штука, яку 
рідко мояг побачити на американській 
земли. Тому знайте, Родимцї, що 
така добра нагода не скоро трафить 
ся, щоби мож побачити таку прегар
ну штуку, якою є , ,Пещена дитина“ .

На бали буде прннлматн ся новпх членів 
до Тов. „Просьвіти1' без вступного: тав са
мо буде прняиматиеь нових членів беа вступ
ного аж до кінця сего року. Місячна вклад
ка до Тов. для мужчиь- виносить 40 центів, 
а для женщин 30 центін, а крін того по & 
центі* на доктора. В разі недуги платить 
Тов. 5 долярів тижневої запомоги мужчи
нам. а 4 дол. женщинаи. В разї смерти пла
тить Тов. 100 дол. на похорон. Тов. „Про- 
сьвітаи має власну бнлїотеку і всякого ро
да часописи.

Вп. Родимцї! не тратьте догідної хвиліг 
а вписуйте ся громадко в члени Тов. „Про- 
сьвіта“, бо тілько наукою і просьвітою добвм 
ся ліпшої долї. Просьвіта, се оруже, котрим 
побіджають без гармат; се підяееенв дух» 
культурою, се скарб, найдорожший на сьвітї.

Комітет Тов. ,,П'ППГ.г.птпи.

Перший великим Бзль
устроює Братство сі .в. Івана Хрести

теля, від. 59. P. Н. Союза в Everson, 

Р а ., в Tyrone Hall,

Н А  Д Н И  16-го ВЕРЕСН Я  С. Р.

Початок о голинї 6-ій вечором.

Вступ для мущил 50 цент.; для жен- 

щин 15 цент.

Кождий член є обсвязаний явити ся 

на сім балю.

У сїх  Родимців тук місцевих як 

і з околиці запрашає як яайсердеч- 

нійше
Палевий Комітет.

мі негра jxy иЛпсДиікСгд. На мітінґу

Н . Сивик, 

М. Смоляк,
В. Сивик,

Ф. Янковський.

спио постійно поміщує ся в рубриці: 
цї запрашає сердечво | ,,Книжки, котрі можна дістати в ре- 
АматОрський Кружок. і дакції ,, Свободи “ .
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К А Л Є Н Д А Р .

В Е Р Е С Е Н Ь .

и. ст. Д я ї Г у с ь к і  с ь в я т а

14 Четвер 1. Верес.  Симеона
15 Пятн. Маманта
16 Субота Антима

17 Неділя 14. Вавила, Мойс.
18 Понед. Захарії
19 Вівтор. Чудо Арх. М.
20 Середа Созанта, Макар.

НОВИНКИ-
Виборча  кампанія  в Кана

ді. У Канаді вже розпочала ся на 
добре виборча кампанія. Дві впливові 
партії, ліберальна і консервативна, 
почала вже на добре аґітацію за сво
їми кандидатами. Крім сих двох пар

тій виступає ще і трета партія, фар- 
мерів. Видала вона відозву до канди
датів на послів консервативної і лібе

ральної партії, де годить ся на них 
голосувати під услівєм, що вони під

пишуть з’обовязанє, на доказ, що бу

дуть заступати не інтереси партії, 

лиш інтереси фармерів.
У сій відозві на першім місци по

ставлене є ус ліве, щоб посли голосу
вали за' цловою угодою зі Злученими 
Державами. Крім сего домагають ся 

вони, щоб держава завела перевіз па

кунків почтою, завела контролю над 
бюрами посередництва праці, зрівна- 

ла цїни білетів на західних і всідних 
лініях і взагалі, щоб у всім питалась

о волю і бажаня народу, а не пооди
ноких партій. Чи посли одної або 
другої партії згодять ся підписати 

таке зобовязанє, ще питане!
І£рім сих трох партій, виступає 

ще і партія соціялїстична зі своїми 
кандидатами, однак на великі успіхи 
числити вона не може, бо населене 
Канади, се переважно фармери, а со
ціалістична партія заступає, як сама 
говорить, не інтереси рільників, лиш 
інтереси мійського населеня, проми

слових і фабричних робітників.

З аворотна  височінь. В Ва- 

шінґтонї роблено онодї проби з новою 

гарматою, яка стріляє в гору і має 
на цїли підчас війни нищити воздуш- 

иі воєнні бальони та аеропляни. З сеї 

армати кулї летіли на 18.000 стіп ви

соко В гору, отже о 6.000 висше, як 

взагалі дотепер вдало ся чоловікови 

взлетїти бальоном.

Роб ітницькі  не споко ї  в Ев- 
ропі.  В усїх більших містах в Німеч
чині появило ся сильне невдоволенє 
серед робітницьких мас. Часописи 
толкують се тим, що німецькі робіт
ники вадивили ся на своїх англій
ських товаришів за каналом. В Сак

сонії працьодавцї в фабриках зелїза 

порішили з днем 26-го серпня льо- 

кавт, який діткне 60 процент заня- 
тих у них робітників.

Покланяють ся  зрадникам 

народу .  Двайцять лїт минуло, як 
умер у Київі зрадник нашого народу, 
Наумович. Він, провідник кацапів, по
кинув наш нарід, перейшов на пра

вославну віру й перейшов під Москву. 
Таким чоловіком бридить ся кождий 

чесний чоловік, а по смерти його зга
дує з жалем і встидом. Та всї кацап

ські ґазети величають його тепер по

під небеса, бо він показав, як зраджує 
ся свій нарід і служить ся за гроші 

Росії. Наумович наброїв був для на
шого народу богато лиха. Та памя- 

таймо, що память про него загине 
між нашим народом разом з вагибилю 
кацапів. Всїх сил докладаймо, щоби 
виполоти кацапський кукіль з нашої 
ниви.

Своєї  школи на р одно ї  не 
можуть дістати львівські Українці. 

Рада міста, в якій сидять самі вітіех-

поляки, на домаганя Українців здви
гає л и ш е раменами. Тисячі дїтий львів
ських українських робітників є по

збавлені народної школи, в якій мог
ли би вчити ся в своїй мові. Висилано 

уже кілька разів з нашої сторони де

легатів до президента міста з пред- 
ставленєм сумного стану (у Львові 

є всього одна бідненька українська 
школа народна ім. Шашкевича і одна 
приватна, ще біднїйша, та дві школи 
вправ), але президент кивав лише го
ловою та обіцював грушки на вербі. 

Коли знов тепер делегація удала ся 

до нового президента, Наймана, в спра
ві української школи ім. Шашкевича, 
яка валить ся, він відіслав її з нічим. 
Однак львівські Русини порішили не 
закладати рук. Робітники, що платять 
ріжні драчки, з яких удержуєть ся 

цілу машину міста, мусять дістати 
народні школи, на разі хоч бп одну, 

для своїх дїтий! Німці в Познані, Мо
скалі в Росії не відмовляють Поля
кам польської школи, а львівські 
вшехпольські патріоти відмовляють 
українському робітничому населеню 

його школи! Чогось подібного не знай
шлось би й у диких країнах!

1Ї й впрошені  оп ікуни  нашо
го селяньства.  Вже від давна на
мовляють наші русофіли темне се- 

ляньство в Галичині, а також всякі 

темні духи від ,, Посту пів “ і тут, в 
Америці, до еміґрації в Росію. І не 
мало пішло туди легкодушних га

лицьких Русинів на смерть та на муку, 

або на заслане в Сибір, як отеє лу- 

чило ся з селянином Іваном Волин- 

цем-Загоруйком, що з трудом вернув 

до Галичини, та тут з сльозами в очах 

оповідає про російські порядки, оче
видно не ті, які Дудикевич і Глушке- 
вич в поїздці до ґр. Бобрінского ба

чусь з зелїзничого воза, або з розкіш
ного петербурського сальона. Як пи
шуть краєві часописи, отеє знова 
галицькі, кацапські часописи стали 

намовляти на сьвіжі муки наше се- 
ляньство, посилаючи його між грузи

нів (!), до тифлїської ґубернїї; а якийсь 

російський легкодух, Досинчук, на
мовляє до еміґрації на Волинь.

Шевченков і  п оез і ї  по н і 

мець ки. Одна німецька поетка пере
клала богато Шевченкових поезій на 

німецьке й саме тепер видала їх окре

мою книжкою. Переклала вона дуже 

гарно, тай книжочка дуже красно о- 
правлена, а крім того є в ній портрет 

і 7 малюнків Шевченка. Ось так ша
нують нашого поета Німці, цілком чу

жий парод; а наші кацапи нераз на

падали і нападають на Шевченка та 
ганьблять його бстанними словами. Та 

вони тому ненавидять Шевченка, бо 

Шевченко дуже остро виступав проти 
зрадників нашого народу. Про йих 

лишень Шевченко сказав: „Пявки, 
пявки, може батько остану крову про

дав, заки вивчив московської мови“ !

Гр ізн а  пошесть. З Богород- 

чан доносять до львівських часопи- 

сий, що там ви бух л а в останнім часі 
пошесть кровавої „різачки“ , яка з кож

дим днем прибирає ширші, розміри. 
Нема хати, де би не лежав х о 

рий і то не лише в самім місті Бого- 
родчанах, але і в доокрестних селах. 

Ляхівцях, Горохолинї, Яблінцї, Поро

гах, Маняві як також в місточках Со- 
лотвинї і Лисци. Сила пошести так 

страшна, що в навіщених ньою міс

цевостях забирає смерть день в день 

2—3 (Усоби. Найбільше умирають дїти 

від кількамісячних до кільканайцять- 
лїтних. Лікарі є гадки, що ся по

шесть, то кровава різачка, а — 

простолюдє називає її холєрою. Сла

бість треває всего кілька днів, та 

бувають також такі випадки, що хо

рий умирає серед мук вже в протягу 

кількох годин. Просто, неприємно в 
тій околиці жити, чутг і глядіти на

все те, що кругом діє 'ся. До того 
часу не видно нї найменшого поряд

ку, не видано ніяких охоронних за

ряджень, ніхто не знає, скілько де 
хорих, тому, що слабість в більшій 

части скривають; одним-словом від

носини страшні і ніхто не вгляне в се, 

ніхто не старає ся серіозно про бор- 
бу з пошестю. Здає ся, місцеві вла

сти виявляють рішучо за мало енер- 

ґіі, щоби здавити епідемію. Бо і на 
щож? Се вмирає лиш руський хлоп, 
а такий в очах галицьких властий 
стоїть менче, як панська безрога.

Словацькі торжества. Що 

року відбувають ся в столиці Сло
ваччини, в Св. Мартинї Турчанеькім, 
словацькі національні торжества, по- 
лучені зі з’їздами і конгресами, нара
дами, переглядами словацьких сил і 

т. д. Кождий словацький інтелїґент 
спішить до Св. Мартина, до своєї на

ціональної Мекки. Приїзджають сюди 

також славянські гості, в першій мірі 

Поляки і Чехи. Такий з’їзд відбув ся 

і сего року, іменно 1. і 2. серпня с. 
р. • Радили : національний слов. ко

мітет, музеальний виділ, товариство 
словацьких женщин ,,Zivena“, і жіноче 

товариство для підпомаганя народного 
промислу ,,Lipa“. Рівночасно відбув 

ся з’їзд словацької академ|уої мо
лодїжи.

^  Велику крадіж сповнено на 

Угорщині з почтового возу поспішно

го поїзду, Будапешт-Кашицї. Скраде

на сума має виносити около 40.000. 

корон. Є підозрінє, що злочинці втек

ли до Галичини, тому будапештен- 

ська поліція телефонічно повідомила 
про случай комісаря поліції в Стані
славові.

Ч[ Монополь на с ірники  буде 
заведений в Австрії мабуть вже в ко- 

ротщ, бо правительство внесе в осін
ній сесії парляменту законопроект в 

тій справі. Сірники будуть так про

давати, як тепер тютюн, очевидно 

будуть вони дорозші. До цілого ряду 

тягарів, які поносить ,,щасливий“ 

горожанин Австрії приходить один 
новий.

% Холера . В Альбанїї, Венеції і 
Триєстї ширить ся дальше холєра, а 
кождий день приносить сьвіжі непо
коячі вісти. Власги розпочали вправ- 

дї боротьбу із холєрою, але доси на 

жаль вислїду тих старань не видно. 

До столиці Чорногори, Цетинїї, при

було на запросини міністерства внут- 
рішних справ, двох бактеріольоґів з 

Відня, щоби перевести ’строгі досліди 

над родом холєри і евентуального 

удїленя вказівок що до успішних се
редників проти неї. Альбансько-ту- 

рецьку границю замкнено, зовсім зі 
сторони Туреччини, щоби спинити 

перенесене холєри до Туреччини.

Чґ Дивне село. В Росії, в Забай

кальській ґубернїї, знайдено недавно 

нове село, яке нїколи не платило ні
яких податків, не знало ніякої полі

ції і мало свого вибраного, але ніким 

незатверджуваного війта. Тото село 
було в такім куті, що там ніхто не 
заїзджав і ніхто не знав, що таке се

ло взагалі істнує на сьвітї. Тепер то 
село буде платити податки і давати 

рекрута, так як і инші села. Дотепер 
ніхто в того села не служив при вій- 

ську. * Г ( Г : п

Рай в Р о с і ї .  З азійської-Росії 
доносять до ґазет страшні річи про 
над у житя над робітниками, котрі пра

цюють при будові зелїзницї над рі

кою Амур. Іменно ти сяч і  робітни

ків голодують, а за найменший опір 

бють їх, та нераз убивають. А ареш
тантам, приділеним до робіт, вже най

гірше. Вони через те старають ся 
втїчи. Але коли дозорці, ловлячи 

арештанта, убють його, то мають за 

то 15 рублів нагороди. Абп більше

„заробити", вони убивають таких 

арештантів, котрі і не пробували вті

кати. От ваш рай кацапи, запроданці 

російського уряду! Уряду, не наро
ду, бо нарід російський, котрий є 

трохи просьвіченїйший, сам бурить ся 

на таке нелюдське обходжене ся з ро
бітними людьми. Але за то галицькі 

,,панове" і російські „чиновнїкі" — 
рідні собі . духом, і через те Поляки 

підпирають в Галичині всїми силами 
москвофілів, а москвофіли вислугують 
ея за се Полякам і.поборюють Укра

їнців.

% Чума  в Одесі. Як читаємо в 
українських часописях, е и х о д я ч и х  на 

російській Україні, в Одесі прокину

ла ся опять страшна пошесть, чума, 

її занесено правдоподібно на кораб- 

ли, що прибув в Одесу з Індії.

1Г П ри м ірн і  монахи. З Єруса
лима доносять, що тамошні монахи, 

мешкаючі по келіях коло Христового' 
гробу, затягають до своїх мешкань 

молодші віком прочанки, .котрі при
ходять звідувати гріб і там зводять 

їх. Архимандрит Володимир „про

сить" проте о недопускане до Єру

салиму (особливо з Росії) жінок по- 
низше сорок літ. В той спосіб хоче 

спинити розпусту монахів. Архиман

дрит видно гадає, що коли злодій не 

вкраде нічого тому, що нема що крас
ти, то він не злодій, а порядний чо
ловік.

Мадя риз ац і я  Укр а їнц ів  на 
Уго рщині .  Мабуть нема народу на 

сьвітї, який жив би в таких відноси

нах і тілько терпів від утиску чужин

ців, що Українці'. В Росії, Галічинї чи 

Угорщині', скрізь" панує одна брутальна 

і не перебираюча в средствах система 

здавлюваня всякого проблиску україн

ського нац. житя. Виїмкові закони, які 

заперечують Укрїнцям всяке право до 

політичного і економічного і культурно

го розвитку, мають на метї винародови- 

ти та перемінити Українців.у Москалів, 

Поляків і Мадярів. Тяжко жпветь ся 

проте Українцям, з дня на день нові на

сильства, переслїдованя, заборони і у- 

тнеки. А вже хиба найгірше живе ся 

Українцям на Угорщині'. Там живе пів 

мілїоеа Українців, які відділені горами 

Карпатами від Українців Галичини і 

Буковини; а не маючп нї шкіл нї кни

жок на рідній мові, скоро винародов- 

люють ся і мадяризують. Одинокою опо

рою мадяризації е почасти церква, бо 

хоч майже всї українські сьвященики 

відцурались своєї рідної мови і україн

ської народностн, та стали завзятими 

мадяронами, то все-ж таки службу Бо

жу відправляли по старо-славянськи та 

так і молились, а навіть 'з деякими ви

їмками і ио українськії проповідували.. 

Тепер і се має бути знесене і служба 

Божа має відправляти ся в мадярській 

мові. Почин до сего дав сьвященик ма- 

дярон, парох греко-католнцької церкви 

в Вудї, а за ним завело двіста сьвяще

ників в руських церквах службу Божу 

в мадярській мові. Се обурило незви

чайно українську людність Угорщини, 

яка виступила в обороні' своєї церкви і 

віднесла ся в тій справі до архиеписко- 
па в Острпгомі і до Риму. Коли-ж ті за

ходи не принесли ніякого успіху, звер

нули ся угорські Українці до всіх єпи

скопів Угорщини з пламенним проте

стом, в якім енерґічно жадають усуне

ня мадярської мови і ионовного заведе- 

ня в греко-католицьких церквах старо- 

славянської лїтурґії. В протесті, держа- 

пім в незвичйано острім тоні є харак

теристичний висказ: „Згниємо а не у- 

ступпмо!” І се одно для нас дуже поті

шаюче. Сї слова дають надію на те, що 

угорська Україна не зовсім для нас про

павша і що саме через оборону своєї 
церкви, прийде наш нарід і па Угорщи
ні' до національного самопізнаня.
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Без п рац ї.
(Каана Івана Франка.)

Вуз ту собі в нашім селї Іван, па
рубчак здоровий і вродливий, але та

кий лінивий, такий лінивий, що не

хай Бог боронить. Так' і призвали йо
го Іван Лїнюх.

Щ о правда, лінивство його богато 

Д6 б чому неподібне було ДО лгойого, 

або твойого лінивства, шановний чи- 

татєлю, і коли-б нам прийшло ся що 
дня зробити хоч половину тої роботи, 

яку звичайно робив Іван Лінюх, то 
без сумніву нам би здало ся, що ми 
зробили бодай половину мітольоґічних 
Геркулесових робіт. Іван уставав геть- 

геть перед сходом сонця, кормив, поїв 
і чисте в худобу, клепав кссу, вязав 

лен, косив, молотив, рубав дрова, що 

аг  іскри скакали, молов зерно на руч

них жорнах, двигав тягарі, різав січ

ку, носив воду 8 ріки, одним словом, 

робив тисячі тих важких а ненастан

них праць, що становлять зміст хлоп

ського житя. Від рана до ночи все па 
ногах, все занятий, він мало чим ріж- 

жив ся від незлічимої многоти тих сї- 

рих постатїв, що розсипані по широ

кім божіл сьвітї, лазять j снують ся 

йо ньому, Мов Мурашки, і гинуть як 

мурашки. Вони становлять неначе ча

стину гамої елементарної сили тої зем

лі і майжч не лишають по собі анї 

крихти того, що називаємо історією. 
Жиють, що5и працювати, а працюють, 

щоби з голоду не вмерти — ось і все. 

І так раї у раз, із поколїня в поко- 

лїнє, бея ніякої зміни, без ніякої по- 

лекпгі. без ніякого —• сказати можна

— поступу. Та про те було щось та

ке, що виріжнювало Івана з поміж 

сїрої хлопської маси, а се було влас

не його лінивство. На лихо йому, Л І

НИВСТВО се не могло проявляти Сй в 

д ї л .і х , а то задля двох причин. Раз 

тому, що Іван був мужик, а мужик 

хоч- би й найлїнивійший, звичайно му

сить десять раз більше робити, ніж 
найробучійший ,,інтелїґент“ . А по 

друге, доля немов наперекір його вро

дженому лінивству, чисто на сьміх та 

на глум, зробила його наймитом, бідо

лахою без поля і рілї, без хати і ро
ду. Виріс між чужими, поштуркува- 
ний, занедбуваний і кривджений, слу

жив за харч і одежу, — от тим то 
звичайний тягар хлопського житя при

гнітав його з подвійною силою. ,,На- 

няв ся — продав ся“ — каже при

повідка, а щож-би то був за ґоспо- 
дар, котрий-би купивши таку цінну 

річ, якою є людська сила робуча, не 
старав ся вигискати її як найоснов- 
нійше, з усїх боків, до остатньої кра

пелини?

От тому-то лінивство Івана Лїнюха 
нб могло проявляти ся на дїлї, то зна
чить тим, щоб він нічого не роб’зв. 
Про се при його стані навіть гадки 

не могло бути. Вроджена його хиба 
проявляла ся тілько в його неохоті 

до всякої праці, в тім, що він раз у 
раз бурчав, вітхав і проклинав. Бур

чав і нарікав він устаючи рано, про

клинав сходяче сонце, з ненавистю 

поглядав на ті ниви злиті його потом 

і оброблені його руками, а приносячі 
весь дохід кому иншому, а хоч ніко
ли не міг відважити ся на те, щоби 
проклинати або бити Господарську ху
добу, ту худобу, до котрої звичайно 
привязував ся ділим серцем, мов до 
найблизшої рідні, то все таки годую
чи, поячи і чистячи улюблені воли 
або жеребята. він ,,виварачав“ на Го
сподаря, бурчав на богачів взагалі, або 
проклинав власну долю, що.так упер
то силувала його здобувати . кождий* 
хоч*би найнужденнійшпй шматок хлі

ба працею, а надто ще такою важкою, 
пекольлою працею. Не за діла затгм, 

а слова і ,,охвоту“ осудили Івана се-

ляне, прозвавши його Лінюхом. І по 

свойому вони мали рацію, гулюкаючи 
на Івана, погорджуючи ним, посьміш- 

ковуючи ся-з него, нерадо приймаю
чи його в найми. Х<& сам Іван робив 

добре, але його вічне бурчанє, квасне 
та якесь заспане лице, осовілі очи, 

все те обдавало його якоюсь атмосфе

рою лінивства, котра наражувала і 
обезоилювала других. В роботі хлоп
ській, рільничій, переважно гуртовій

— приклад, заохота, ота зараза мо
ральна займає дуже велике місце. Ро

бітник охочий, веселий, жартовливий 
та сьпівучий, у котрого „очи грають** 
і ,,жили ходять“ при рооотї, є вели

ким скарбом; хоч сам вів: нераз мен

ше робить ніж другі, але під гомін 

його жартів, вигадок те. пісень, на 

вид його палких очей, здорово, ясно

го лиця і хутких та крепких рухів 

робота всім іде спіріїйше, лекше і 

красше; здобуток покамує ся звичайно 
богатий і люде не потомлені та вдо
волені самою працею більше ніж за
платою. ,,Такий уже дух на робітни
ків наскочив“ — говорять Господарі 

і добре пильнують, щоби того ,,духа“ , 

то є власне того робітника, що так 

уміє другим „духа додати задержа
ти при собі як найдовше.

Зовсім противно діє ся з лінивим 

робітником. НедарМО говорить при

повідка: три дни не їдж, а весело ди

ви ся! Такий робітник, що весело ди- 

вить ся, може собі роСити й найліп

ше, але для Господаря його робота 
не має ціни: сам його вид, його ліни

ві рухи та його бурчанє роблять йому 

більше шкоди, бо знеохочують дру

гих, заражують їх лінивством, бунту

ють їх. І робота їм тяжка. їда не 

смачна, і час довгий, і Господар не

людяний, і плата мала, а при кінци 
показує ся, що й зробили вони мало 
і не до ладу. А що найголовнїйше, 
то головний виноватець звичайно чи

нить вид, немов то „моя хага з краю, 

я нічого не знаю“ ; його робота най

ліпша, закинути йому не можна нічо
го, і Господар мусить мовчки сам в 

собі гнути злість, та хіба зарікати ся, 

що на будуще на прийме до роботи 
проклятущого ,,бурмила“ .

От таким то бурмилом у сільській 

роботі був і наш Іван Лїнюх і се бу

ла причина, що його не любили госпо

дарі і не радо брали його на службу, 
платили йому менше чим другим, а 
кормили його гірше, а нераз навіть 
без вини наганяли зі служби. Та все 

се не то, що не поправляло, не під

охочувало Івана, а все більше кваси
ло його, знеохочувало до працї, до 
житя і людей, до пїлого сьвіта. Робо

та була для него шіінелюбійша, най- 
огидливійша річ на сьвітї, була най

більша його прикрість, котру він кож- 

дого дня, кождої години мусів побо
рювати з найбільшою натугою всїх 

своїх сил, а в котрій про те ніколи 

не міг засмакувати.

II.

Одного дня післав Господар Івана 

до лїса, щоби дров сухих нарубав, 
вязанку навязав і до дому приніс. 

Днина була літна, робуча, і Господар 

не хотів для крихти сухариня мучи
ти коней. А що Іван змучить ся — 

се байка. Такому лїнюхови се навіть 
до здоровля причинить ся, коли тро- 

ха примне кости.
Ішов Іван у лїс із сокирою за ре

менем тай бурчав і кляв ненастанно. 
Прийшов, сів на старім шньку, що

би хвилю відпочити, але не переста
вав бурчати та перебендювати.

— Господи, — зітхнув він нареш

ті, — що тобі завини іа душа моя, 
що ти її засудив на отсю вічну ка
торгу! Чиж не змилуєш ся надомною, 
чи не позволиш мені хоч рік, хоч 
місяць, хоч тиждень жити спокійно, 
щасливо, без тої проклятої працї?

Ой, бо допекла мені вже до живого 

та праця! Ненавиджу її, як неволь- 

ник свої кайдани, але так само, як 
невольник кайданів, так я її не можу 

позбути ся й на хвилину. Навіть у 

снї не перестаю працювати, не можу 

розсташ ся з моєю мукою. Боже, 

змилуй ся надо мною! Позволь мені 
хоч день оден, хоч одну годину про

жити без праці, без думки про працю!

Слова ті, висказані в голос, дивно 

якось зазвенїли в Іванових ухах. Зір

вав ся на рівні ноги і напружив слух; 

здавало ся йому, що в голосі його 

власних слів звенїв я к и й сь  ін ш и й , 

чужгй голос, острий, що сверлував 

його душу і- наповнював її дивним 

неспокоєм. І ось він заглубив свій 
слух в лісову тишу* в ту тишу го

лосну, живу і вічно рухливу мов 

хвильованє океану. Але нічого особ

ливого не почув. Було саме полуднє, 

сонце пекло і жевріло посеред без- 
хмарого неба; величезні дуби, ялицї 

і берези дрімали недвижно над Івано

вою головою, роскішно гріючи свої 
вершечки в соняшнім скварі; в тїни 

їх гущавини грали ся мілїони дріб

нюсіньких комариків, а рої їх підій

мались і опускали ся мірно, видаю

чи своїми крильцями ніжний, ледво 

чутний але мольодійний шелест, не

мов сонний бренькіт якогось чародій

ського інструменту. Чим довше вслу- 

хував ся Іван у .той бренькіт над 

своєю головою, тим більше йому зда

вало ся, що душа його впливає в я- 

кийиь новий еьвіт, напів прозорий, 

таємний, близько сумежний з дотепе
рішньою дїйсностю, та все таки зов

сім від неї відмінний. Опанувало йо

го якесь незвичайне вколисане, немов 

могуча, тзпла, мягка хвиля несла 
його кудись, а він любуючись, без
владно даось їй нести в безвісти.

Втім нараз якийсь новий, острий 
та проймаючий тон 'затремтів у по
вітрі. Захитаз він попередню гармо
нію, але не розстроїв її. Був се тон 

також тихий, ледво чутний, цемов-би 

бренїла золота мушка, але тон дивно 
якось сконцентрований, заострений, 

бачилось — повний несказаного бо

лю і розпуки, невимовного благаня. 
Іван відразу пригадав собі, де і коли 

він чув той тон.
О. се було давно! Ще Іван був 

пастухом і враз із другими хлопцями 
пас Господарську худобу в тім самім 
лїсї. Ото-ж одного разу товариш його 
Гринькс- ввернув його увагу на вели
ку, чорну, блискучу муху, що кру
тила ся довкола коров, але не сїдала 
на них. Іван ніколи ще не бачив та

кої мухи, то й цікаво слїдив за нею 
очима. Гринько також. Нараз побачи

ли, що муха сїла на смереці, а нади
бавши в нїй вузеньку Дїркз* від ви

гнившого сучка, влізла в вю і схо

валась.
— Ага, маю її! — скрикнув Гринь

ко і надибавши відповідний патичок, 

заткну в його в ту дїрг.у і увязнив 

муху. — Слухай, як грає! — клик

нув тодї, притуливши ухо до сме

реки.
Іван з якоюсь трівогою притулив 

і собі-ж ухо до смереки і почув звук 
тихесенький, тонесенький, та такий 
безмірно проймаючий, на пів болю- 

щий а на пів жалібний і благаючий, 

що ціла його істота затремтіла яки

мось несказаним смутком.
— Грпньку, випусти її! — скрик

нув він.
— От то, був-би я дурнем! — від

казав Грипько. — Добре, що її маю. 
Нехай мені грає!

І поштуркавши затичкою, secb 

притулив ухо до смереки і радісно 
прислухував ся досить довгу хвилю, 
а в кінци сказав:

— Але грає! Бігме, що гарно грає!
-- Пусти ї ї ,  Гриньку, — просив

Іван. Мені її жаль.

Кого тобі жаль? Мухи? ха, ха 
ха! От-то мені велика худоба — муха|

Але по щож і муху мучити?

— Як то по що? Нехай мені грає!

— Пусти П Гриньку, піду Іобі 

худобу s глибокої дебрі завернути.

Іди, безуме, чого тобі захочу Є 
ся! Не пущу її, бо мені не хоче ся. 

А худобу завернути ти й так підеш.

Іван не випирав ся, бо знав з го

ри, що так буде, а лоли-б того не 

хотів учинити, то старший пастух 
ще* й в карк його наОє. Та все таки 

стрібував поставити ся на упір а ін
шого боку.

— Ну, то я сам її зипущу!

Анї мені важ ся! — скрикнув 
Гринько. — Се моя муха! Я її зло
вив і буду її ту тримати, доки мені 
сподобає ся. А як-би ти мені пова

жив ся її вяпустити, то такий тобі 

празник справлю, що тобі нічого біль- 
ше не буде треба.

Гринько був старший, дужший, 
сьмілїйший від Івана, а надто був 

богацький син і міг Іванови допекти 

тисячними способами, коли тілько 

захотів. Тож Іван не всьмілив ся за
дирати СЯ 8 НИМ, ТИМ бІЛЬШе, ЩО 

Гринько все ще стояв коло смереки, 

держачи рукою затичку і від часу до 

часу прислухуючи ся граню увязне* 
ної мухи.

— Але-ж то грає! — радісно скрик
нув Гринько..— Ще я не чув мухи, 

котра-би так грала. Послухай лишень, 
Іваську!

Іван хвилю вагував ся, а вкінци 
немов щось попхнуло його до смере
ки, приложив ухо і слухав. Писк не 

переставав і проймаз його дрожю. 
Якийсь глибокий жаль пробирав його. 
А коли в кінци ізі дорвав ся від сме
реки і пішов дальше за худобою, то 
розпучлпвий жалібний бренькіт немов 

усе біг за ним на здогін, сверлував і 
мучив його. Довго Іваь не міг засну
ти тої ночи, а й у снї бачив нещас
ну муху зашпунтовану в дереві, чув 

її писк, але в сто раз голоснїйший, 
немов зойк вітру в скаль них заломах, 
або немов завід жінки над мерцем.

— Нї вже, будь що буде, а завтра 
мушу її випустити' — сказав Іван 
сам до себе. — Скоро тілько худобу 
вижену до лїса, зараз забіжу до тої 
смереки і витягну затичку. Нехай 
собі бідна муха летить до своєї хати?

З тою постановою Іван заснув.

(Дальше буде.)

Европейсьна адвонатсько-нотар.яльна
і військова канцелярія.

За жалу винагород переводимо в старім 
краю процеси ґрунтовії спадкові 1 грошеві, стя- 
гаємо валеглі рати і переводимо в красвШ табу 
лї всякі документи, нотаріальні акти, повговла- 
сти, контракти купи а і иродажи. Тестам вити; 
скрнпти; довікні декларації і спадкові, потвер
джені цїс. кірол. ґенеральвЕми Коагулятами. 
Виробляємо урядовою дорогою асентерункові по
дана та увільн шя від військових вправ та ма« - 
мо самих навлііших адвокатів, що ваступають 
наших кл їінтів . Всякай т нас сиорвджеїтііі до
кумент, мав правну важність в старім краю. 
Ідучим до Росії вироблясмо пашпорти дія віль
ного переїаду черев границю. Порада даром. Гот 
лоеїть ся або пишіть в всякії справі: D. Klarer, 
121 Norfolk S b 4 New York, N. Y.

Руська кольонїя.
Длячого ідете до чужих аген
тів, котрі з Рас тяжко заирг 

цьований гріш витискають ?

Хочете пізнати богату, чудову 
околицю і р нїй замешкати ? 
В тій околици курсують по 
фармах трамваї, а церков в 

місци.

Спішіть ся і пишіть по ін
формації до:

J. R О М А N D,
ВОУ. 371

36— FARMINGTON. Мо,
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Польсько-російська квестія.

Під таким заголовком помістила 
недавно одна амер. польська часопись 
„Gwiazda polarna“, переклад статі 

A. £van-a з французького журнала 
,,Revue de Francais“. Ся замітна ста
тя заінтересує певно і наших читачів, 

тож подаємо її тут майже в дословнім 
переводі.

Росія — читаємо у тій статї — по
між иншим, стремить уеїми силами 
до витвореня непроходимої пропасти 

поміж собою а усею прочою Славян 
щиною. Др. Крамаж, якого хиба годі 

підозрівати о вороже становиско су 

проти Росії, сам уже набрав такого 
пересьвідченя і оголошує в часописи 
„Narodne Listy‘* статю, яка повинна 
8ацїкавити усїх тих, що мають до дї- 
ла із т. зв. славянським питанєм.

Бувший апостол ідеї збратаня Сла
вян доказує на підставі польсько-ро- 

сійського порозуміня та дружнього 

епівділаня Росії з Австрією, що Росія 

веде крайно ворожу політику для усїх 

Славян, яких вона, як і цілу Европу, 

віддає під геґемонїю Німеччини. Сю 
небезпеку вдало ся на якийсь час спа- 

ралїжувати померщому англійському 

королеви, Едвардови.

Для інформації французьких чита

чів, та для доказу, як шкідливою для 

самої Росії є шовіністична політика 
російських націоналістів, додає автор 

статі, д. Жван, слідуючу статистику: 
після послїднього спису людности, 

переведеного в Росії в 1897-ім роді, 

жило в європейській і азійській Росії:

55.600.000 Великоросів (Росіян)

22.400.000 Українців,
5.900.000 Білоросів,

8.000.000 Поляків,
3.100.000 Литвинів,
1.800.000 Німців,

1.200.000 Румунів,

1.200.000 Вірмен,
5.100.000 Жидів,

3.500.000 Фінляндців, та декіль
ка мілїонів усяких дрібнїйших народів.

• Ся статистика показує наглядно, 
що в 1897-ім році Росіяни творили 
мало що більше, як третю часть на- 
селеня у сеї російської імперії (130 мі

лїонів); не підлягає сумнївови, що 

се чисельне відношене до нинїшного 

дня збільшило ся ще дужше в неко- 
ристь Москалів.

Дальше автор доказує, що гадка, 
начеб відносини Поляків до Україн

ців стояли на перепоні польсько-ро

сійському порозумленю, є цілком без
підставна. Вистане лиш вказати на 

обставину, що галицькі Українці самі' 
протестують проти вмішувань Росіян 
до їхніх діл. Українські посли в ві
денськім парляментї суть як найбіль

ше ворожо настроєні проти царської 
Росії. Вистане лиш пригадати бурли

ву сцену в австрійськім • парляментї, 
коли то один з староруських послів 

хотїв виголосити бесіду в російськім 
язиці.

По черзі автор згадує за ту москво

фільську фракцію, яка буцїм-то хоче 
позістати вірною Австрії і поладнати 
церковні відносини з Римом. Ся партія 
вважає своїм літературним язиком 
язик російський, для народа однак 

хоче заховати його питому, рідну мо
ву. На чолї того сторонництва стоїть 

Глїбовицький, бувший член парлямен- 
ту і товариш д-ра Крамажа в його 

подорожи до Петербурга. Трете сто- 
ронництво на Руси, се москвофіли- 
новокурсники, - на яких Росіяни по
кликують ся завеїгди, говорячи- про 
москалів в Галичині.

Автор обговорює відтак права, які 
мають Русини в Галичині, де вони 

займають найвисші становиска (!?). 

Руська провінціональна вистава в 

Стрию доказала, що руський люд в

Галичині підносить ся економічно і 

культурно.
Опікуни галицьких Русинів забу

вають, що в Росії живе 22 мілїонів 

Русинів, яких російський уряд люто 
переслідує, що в Росії український 
язик не має ніяких прав. Гадку, начеб 
нові закони, звернені проти Поляків 

та Фінляндців були обявом могучости 

народного почутя Росіян, називає 
автор наївностю.

Вкінци .обговорює він у своїй ста
ті холмське питанє і вказує на по
гляди, які в тій справі панують се
ред инших Славян, на погляди пре

си чеської, словацької, словінської, 

хорватської, болгарської, сербської і 
чорногорської; сї погляди виявили ся 
наглядно підчас всеславянського кон
гресу в Софії.

Відлучене холмської ґубернїі — чи
таємо в статї — булоб потоптанєм 
умов підписаних монархами та моглоб 

довести до непожаданих наслідків.

З цілої статї бачимо, що Поляки 
починають поволеньки еманципувати 

ся зі своєї утопії ,, Polska od morza 

do morza“, зачинають поневолі при

знавати Українцям право на само

стійний розвиток, признають їм здо

бутки на полі ̂ сесьвітного поступу, в 

культурі і економічнім житю.

Одно тільки дивне: читаємо про 
російський шовінізм. Виходить, що 

Поляки добре бачать „чуже під лі

сом **, — та на жаль не годні добачи

ти свого, таки ,,під носом“ . Бо вже 

певно в цілім сьвітї нема бруднїйпшх 
шовіністів, від наших ,,брацї“ Поля

ків.

Ще всім нам сьвіжо в памяти, як 

після подій на львівськім університе

ті, не лиш виключно самі вшехполя- 

ки, але без розбору, „найпоступовій- 

ші“ польські партії гуртом накину

ли ся на наших студентів.

Провідник польських соціялїстів, 

Дашиньский, признав колись в астрій- 

ськім парляментї, що днесь польська 

культура живе коштом українського 

гроша, то домагав ся заснованя укра

їнського університету. Се не перепи
нило його опісля накинути ся в своїм 
орґанї ,,Naprzod‘4  з грубою лайкою 

на українських студентів, та звалю

вати на них усю вину за кріваві по
дії.

А. Петрів.

ЧИТАЙТЕ І фарми і лоти 
...  на продаж. =

Родимці! — Отсим повідомляю Вас, 
що компанія

INVESTM ENT CORPORATION
котра продає гєилю

в YORKTOWN, VIRGINIA

установила мене ОДИНОКИМ СВОЇМ

АГЕНТОМ ДЛЯ ВСІХ РУСИНІВ.
Настають часи бевробітя. Хто кав який гріш а не 

хоче його стратити, нехай яавчасу купить собі фарму 
або лоту і то в такім місця, де би мав спосіб лепко 
прожити і «абевпечитв ссбі добру роботу. Таке місце а

в YORKTOWN, VIRGINIA.

Землі на продаж не богато. Тому нехай кождий 
спішить, щоб вабевпечи-ти собі сталу роботу. Покинь
те мійські дами, маДви та гучні фабрики, де 
дрожите що хвиля о своє звите, а йдїть на п.иі-жт»& 
вовдух, чисту та вдорову воду, аажийте бевжурио 
на доиї природи у вічво веленій ВірджінП. Будова 
двох великих фабрик уже кінчить ся, а роботу діста
нуть там лиш сТ, що купали фарму або лоту. Досв 
оеїло там вже около 20 родин руських а польських 
до 60. Руська кольнїя положена осібно. Земля пре
красна і богата Скоро лиш вбільшить ся число Ру
синів, сейчас буде поставлена руська церков. Місце 
під церкву і на цвинтар уже готове.

МаЙнерн! Спішіть ся. Поки маете нагоду.
Прошу явити ся лично найпігнїйше о 11-ій год» 

перед полуднем кождого вівтірка-

По всякі інформації Пишіть до руського аґента Ва
силя Матолича. Адресуйте:

В. M A T O L I C H ,
821 N. Franklin St., Philadelphia, Ра.

На продаж "ГдІЛГг
родині, з осібними входами. Власти
тель виїжджає до Европи. Прийме ся 
всяку відповідну оферту. Близше у: 
J  NO McMAHON, 592 Broadway, 
Bayonne, N. J. ' . 34—37

Жінки! Учіть ся акушерства.
Є се хороше занятє, запевнююче Вам 

гарний заробок на усе житє. Адре
суйте :

Doctor Deutach, 40
375 Ea*t 10th Str, New York, N. Y .

Російсько'Американська Лїнїя
ОДИНОКА ЛІНЇЯ БЕЗ ПЕРЕСЇДАНЯ 
— МІЖ РОСІЄЮ І  АМЕРИКОЮ. —

8% дня Зо рошерЗаму, Ш двя до ДІбаВи.
„ЛЇТУАНЇЯ“ — 2-го Септембера 

„БІРМА*1 —■ 14-го Септембра 
„КУРСК" — 28-го Септембра 

I I I  кляеа $29.00 І ПІ кляса $30.00 
II  кляса $45.00 І I I  кляса $47.00 
ї  к іяса $52.00 j І кляс£ $й?‘00

По 6 .1В 8 Ш І  подробиці просить ся ввертати до наших 
аґентів або до головного ваступництва;

А. Е. JOHNSON & CO. 27n!$ ,°$ SS£ y,,.y .

лише 5 УОТ8.
Єсли обовявусте ся 

платити по 5 центів 
денно, то пришлемо 
Вам сейчас на кре
дит: гарний 14-кара* 
товнм 80Л0Т0М на
повнений (goldfilled) 
ГОДИННИК, критий, 0 
грох ковертах, 8 пов- 
іою писемною ґаран- 
цівю на 20 літ, а та
кож красний ланцу- 
шок в дармовисом 

Ціна годинника і 
ланцушка а дармови
сом лише $26- Тепер 
не потребуєте приси

лати ані цента, а наперед пишіть по катальоґ, 
долучуючи пару марок на пересилку і відповідь.

HORTON BLDC. 
EAST 125 S m ,  
NEW YORK , N. Y.New M  Auction Co,

— И — И Н

Дій на продаж
В В А  В Y  L О  N, N. Y.

Новяй дій на дві фа

мілії, один рів як збу 

дований, 28x30 стіп, (лот 

величини 50x150). Дуже 

добре місце для бізнесме

нів. Сей дім вартує біль

ше яв 3.000 долярів, але 

я продам за 2.300 доля

рів, бо з причини лихо

го здоровля мушу виїха- 

ни до Европи. Робота в 

тій иісцевости йде дуже 

добре, дім заасевурований 

на 3.000 долярів, тож по- 

рува далеко безпечнїйша 

нїж в банку. Не хочу ви- 

хвалюваТи свого власно

го дому, але хто його по

бачить, переконав ся, що 

він варта сї гроші. Го

лосіть ся наадресу: 

Sam Bojko,

Box 173, 

Stamford, Conn.
35-38

9 9 9 9 Ш 9 9 9 9

Циґаретки
з норковим закінченєм.

Лиш подумайте! Десять таких циґарет з 
найліпшого і пахучого тютюну за 5 центів! 
Так цінних циґаретів доси не було. Се є оди
нокий витвір нашої довголїтної практики і ве
ликих улекшень у виробі. Продавсь їх всюда.

The АтегісіЛ 
Tobacco Co.

I l l  Fifth Ave., New York City

Дозахатні робітники.
Робітники, виставлені на холод і вохкість, 

уникнуть докучливих болїв ревматизму і невраль- 

ґії, уживаючи д-ра Ріхтера „Раіп Ехре11ег-у“ в 

хвилі, коли почують перші кольки (ломаня).

Сей лїк має запевнену постійну славу від 43 
лїт. Уживають його скрізь по цілім сьвітї, а ді

стати його можна у всіх друґеторах Злучених 
Держав по 25 і 50 центів за фляшку.

Уживайте йово- також в случаях напруже- 
ня мускулів , звихнень, болїв в суставах ,  
в боцї і в грудях, болю зубів, уший і жо- 
лудкових корч ів .

Повне поучене в руськім язицї находить ся 
в кождій коробцї.

Будьте уважні і вистерігайте ся численних 
наслідувань. Правдивий Pain Expeller находить 

ся тільки в такій коробцї, яка тут представлена 
на образку.

Сей лїк вирабляють

F. Ad. Richter & Co.
213 215 Pearl Str., New York City

T A H A  ПРОДАЖА ШИФКАРТ.
Одинока руська аґенція шиФкартова в \\ю Йорку.

В А Ж Н Е Є  П- °  ПРИЧИН1  к о н в У Р е и ц і ї  м і ж  л і н і я м и ,  м о ж е т е  
и л ш и ї і  .  в , д  н а с  в і д ї х а т и  д о  С т а р о г о  К р а ю  н а й м е н ш и м  к о ш -

іА^таерпе£НХ’ П0СП1ШНИХ шифах на Гамбурґ, Бремен, Ротердам

Ж е л а ю ч і  с к о р и с т а т и  в  н а г о д и  н и з ь к о ї  ц ї н и ,  п о в и н н і  у д а в а т и  

j y j S »  8 1  В С Я К И И И  « " « • т а м и  о  і н ф о р м а ц і ї  і  о  ч а с  в і д з и в у

Ж и ю ч и м  п о д а л ь ш е  в і д  Н ю  Й о р к у ,  в а в ч а с у  в а м о в л я в м о  м і с ц я  

і а  ш “ Ф а і ’  я к  J  н а ш і  а ґ е н т и  в с т р і ч а ю т ь  п а с а ж и р і в  н а  с т а д і я х  
( d e p o t )  в  Н ю  Й о р к у .  М и  с т а р а в м о  о я  о  в и г о д у  п а с а ж и р і в ,  я к  т а 
к о ж  і  п р о  ї х  б а г а ж і  і  н і ч л і г .

К Р А Я Н И  І  П о  4 0  В т и  Д °  ч у я п » х ,  к о т р і  В а с  н е  р о з у м і ю т ь ,
~  . ‘  к о л и  м о ж е т е  у д а т и  с я  д о  н а с  т а к , я к  д р  с в о г о  д о м т .

.  *  м а €  в а м і р  ї х а т и  д о  с т а р о г о  к р а ю ,  а б о  с п р о в а д и т и  к о г о  д о

J X d  8 8 7  У Д а С Т Ь  С Я  А °  Н а С ’  а  “  Р У Ч “ ° ’  Щ 0  Д і с т а н е  Д 0 б р у  « л / ф о н у  а г е н ц і ї  е с т і

У д а в а й т е  с я  о с о б и с т о ,  л и с т о в н о  а б о  П о т е л в ф о в ї  д о

G . K U N A S H E V S K Y , 179'Ea.t 3rd Str.. New York, N. Y.
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15
ЗО

15
35
25

К Н И Ж К И
котрі можна дістати в друкарні

. „Свободи” :
цнт.

Ангел та пустельник............ .......... 15
Америка.............. ..........: ...............  15
Американець, веселий образ з жи

ті народу . . .  і ...........................
Бери та читай .............. : ..............
Бороа кляс і чому робітники орґа-
нїзують с я ......................................
Весела книжочка з образками---
В Старім і Новім краю ..................
Гостина сьв. Николая, драматична

гра для дїтий..............................  10
Доля галицької сироти..................  5
Дещо про зьвірята ......................  ЗО

Дещо про права і суди ................. 10
Дорога до сьвідомости .......... і . .  10
Еміґрант ........................................  15
Журавлї ............................ . .......... Ю
Житє, зарібки, брґанїзації і т. п.

в Зл. Держ.................................... 15
Зуб за з у б ...... ................................ 10
Казки за Циганів..........................  10
Коротка історія Р у си .......... .......... 10
Капітал і праця ............................  15
Казки про Жидів ..........................  15
Книжочка paxyHKJBa ....................  50
М ар ія .............. ...............................  Ю
Монгострадальник народ .......... ... 20
Народний рух астр.-угор. Русинів 15 
Оповідане про АлУ Бабу і сорок

розбійників ................ ................ 20
О підземних скарбах...... .............. 25
Оповіданя про заздрих богів........  10
Про нутро землі.................... .. 25
Покуса .................. .......................... Ю
Про кінець сьвіта ........................... 15
Рицар і смерть..............................  5
Розмова Поляка з Русином..........  10
Релігійні вірованя...... .................... 20
гусько-аш ліиськїїи тлумач . . . . . .  оО

Слово ч. 5........................ ................ 15
Слово ч. 6........................................  15
Страшна пімста . . . .-.......... .......... 20
Смерть . . . , ......................................  10
Стеиові люди ........ ....................... 15
Страйк ............................................  20
Стріляй на смерть, робітнича драма 15
Товарпска ворожка........................  15
Хто з чого ж и є ..............................  15
Унія в Америці........ і .................... 20
Які то є люди на землп, з 20 образ. 50 
Як мужик ходив до царя правдп

тукати ......................................... 15
Через кордон ................................  15
Хлопська доля .............................. - 5

Друки.

Метрики шлюбні ..........................  З

Метрики смерти .......... .................. J
Ї іомятїик за померших..................  10
Папері листові з вінетами, оден... 2

Молитвеннини і книжки богослужебні
та релігійні.

Звичайна оправа.

Новий Завіт ................................ *2.00
Псалтир ....................  ................  1.00
Бог Надежда М о я ........................  1.00

. Хлїб душі ......................................  60
Хлїб душі, .латинськими буквами . 84
Дорога ........................ ,..................  52
Дорога, малий ........................
Друг душі ................................
Горі Серце ................ .............
Ізборник Церковний, малий ........  .70
Ьборнпк Церковний, пал. лат. бук. 70
Молптвещшк, галицкий ................  66
Псалтир, малий v. ........................  1- Ю
Сокревшце Душі ..........................  80
Зборняч<*к ......................................  55
Збірничок н ійкрасшир пісень цер. 10 
Ангельстпін хор. збірник пародтю-

церков. пісень під ноти ч» І. . . .  25 
Аигельский хор, часть I I . ............  5

Гарна оправа.

Бог Надежда М ол ....................
Хлїб Душі ....................................
Хлїб Душі, латинськими буквами
Дорога .................................
Дорога, малий ............................
Друг Душі ........ ...........................
Горі Серце ....................................
Молитвенник ................................
Молптвенник, лагинськпмп бук...
Зборнпк .........................................
Зборнпчок ............ .......................

Цїни і правила оголошень в „Свободі".

32
50
34

1) ОГОЛОШЕНЯ БИЗНЕСОВІ, які 

йдуть довший час (від з місяців до року) пла
тять ся після спеціяльної тарифи, яку інте- 

ресовані дістануть на жадане листовно.

і-о, 2-о або з-и разові ОГОЛОШЕНЯ 
БИЗНЕСІВ по з цнт. від слова за кождий 

раз.
ДРІДНІ ОГОЛОШЕНЯ, як: мітинґи 

брацтв і товариств належачих до P. Н. Сою
за поміїцає ся безплатно оден раз в рубриці 

„Рух s Відділах P. II. Союза’ч
ОГОЛОШЕНЯ ПРЕДСТАВЛЕНЬ ТЕ

АТРАЛЬНИХ І БАЛЇВ по 2 центи від сло

ва для брацтв і товариств належачих до Р. 
Н. Союза, а для товариств неналежачих до 

P. Н. Союза по 4 центи від слова.

ПОШУКУВАНЄ ОСІБ' і  РОБОТИ по 2 
центи зід слова за найменче ю  слів.

КОНКУРСИ ПАРОХІЙ і лньші по З 

центи від слова.

ПРОПОЗИЦІЇ ЖЕНИТЬБИ по ю  цен

тів від слова за найменше ю  слів.

Одноразове оголошене адреси 25 цнт.

2) Належитість за всяке оголошене му

сить бути прислана з горг. та в цїлости. В 
противнім разі оголошене Сезуслівно ве по
міщає ся. Належитість за дрібні оголошеня 

можна присилати також почтовими марками.

3) Кожде оголошене мусить бути в редак-

Замовленя належить висилати на 
адресу:

S V О В О D А,
83 Grand Street, Jersey City, N. J.

ці! на тиждень геред датою виходу того чи

сла часописи/ в якім воно має бути поміще
не. Оголошень телефоном не приймає ся.

4) За зміст оголошень або за відвічаль- 

ність оголошуючих ся в часописи фірм ре

дакція не приймає ніякої відвічальности.

5) Кого-б скривджено, або з ким зле об- 
ходжено-б ся в тій фірмі, яка оголошує ся в 
нашій часописи, нехай про се сейчас пові

домить редакцію, а коли подасть достаточні 

докази  отуства, іш кинє ся оголошене несо
вісної фірми; кром? сего редакція доложить 
всїх старань, щоб ошуста потягнути до від

вічальности.

6) Редакція мас право відкинути або пе

рервати яке небудь оголошене, не подаючи 

причин.

7) Редакція мпе право жадати від фірм 

або незнаних осіб, щоб прислали докази, 
що ведуть свій бизнес чесно і дійсно змо
жуть додержати того, що обіцюють в оголо- 

шеню.

8) В оголошеью мусить бути тільки 

правда. Редакція ьає право відкинути всяке 
підозріле оголошене.

9) Оголошеня мусять бути писані пером, 
виразно і на одній стороні паперу.

ю) За дрібт і оголошеня редакція не ви
силає ніяких поквітовань.

Михайло Угорчак, К е д
РУСЬКИЙ ХАРАКТЕРИЗАТОР,

виЕожичае рійсні українські і пяьші костюм* 
на гредставленя і характеривув по низьких 
цінах, оамовленя пріїнпмае що найменше на 

8 днів перед представленем.

5—

Петро  Я рем а
РУСЬКИЙ ПОГРЕБННК

випозичав кери- 
чі на в виїли, хре
стини і асииі дру

гі забави.
115 Ave. А., 

NEW YORK.N.Y.
Телефон: 

OrchajJ 2568.

2.00
1.80
2.00
1.70
1.00
1.30 
1.10 
1.80 
1.80 
1.93
1.30

В першій русьНо-америНаюсьНій

р і з н и й
=  в Шенандоа, Иа. =

і

можна дістати

вс( церковні і братські річе.
Всякі замовленя принимаесь і після 

желаня виготовлявсь.
Прпнпиае ся також старі річи до 

надрави.
Сьзітло церковне найліпшої лкостп. 
Церковні книги ріжної величини як 

також всякі молитвеннпки в ріжних 
цінах.

Ризниця мав на складі' блянкотп ме
трик уроджень, вінчань і усопашх. — 
100 за 95 цнт.

На жадане висилав ся цїннин

Пишіть на адресу:

D  V 7 M 1 T 1  А 114 S. Chestnut Str., К  I  IN 1 t  1 A ,  SHENANDOAH, PA.

R. J. GLICK
Офіс

Аґент асекура- 
цийний від огня. 

находить СЯ в WILLIAM McCONNEL 

(15—30) BUILDING

===== SHAMOK1N, PA.

Русини ПітсбурґаІ
Чи Ви знаєте

що гроші то скла?
Старайте ся пізнати та пічнїт> 

скл їдати свої ощадностп в с.тейтовім 
Банку на розї вулиць

— =  Carson і 14-ої.
Сой банк в одним 8 найстарших 

і наіпевнїйших банків, що цілковито 
забезлечув Ваші ощадности. У нас 
скла, іають ся гроші церковні ,  
б ратськ і ,  сир ітськ і  і ин. Кож
дий, що мав у нас гроші, отрнмуч на 
бажіне звіт стейтовнх контрольс рів.
Продаємо НОРАБЕЛЬНІ КАРТИ на най- 
л їпліі лїнїї, а ГРОШІ до нраю висилаймо 

по почтовім нуреї.

"GERMAN SAVINGS A DEPOSIT BANK
COR. 14th & CARSON STS.,

South Side Pittsburg, Pa.
И. E. Рот, npea , А. П. МІллвр, кас.,

Ол. Бучак, уряди банк.

І рф м м м м й а м ч м я ім

Зов з і м даром і
1«!и Зйсгіласкс Грамофони всім нашим землякам у 
всї сторони Зк, Держав без одного цента задатну.

Земляки ведучі з нами діла не ризикують нічо
го, бо кождий мо‘ле машину випробувати, а ьоли 
вона йому не подосае ся, то може її не брати.

• Подайте нам лн’де свою адресу, а мн Вам вив депо 
ваш ватальої, в котрого можете вибрати собі такпі Гра
мофон, ввий Вам подобав ся.

Ґаранція наших Грамофонів на 5 лїт.
Продажа за готігку абп на рати!

Продаємо також всї м іжлнві Інструменти за готівку або 
на сплату.

— —  Н О В І С Т Ь ! ! !  = = = = =
Подвійні ІО-цалввІ рекорди иайелавнїйших русько-україн
ських сьпіваків зі Львова, Ниїва, Нракова І Варшави.

G L O B E
131 Е. 7th ST.

R E C O R D  and SU PPLY  CO.,
NEW YORK, N. Y .

ЩШШІ

Ш r u e  r i D C T  NAT IONA I  R A N K
І П L  I  I I X J I  n n '  S v i i M L

OF M INERSVILLE, PA.
Капітал $50.000.00.

Надвишка і нерозд'ілені зиски $100.000.00. 

Заснований 1864 року.

Провадить загальний банковий бвзнес. 

Видає міжнародні моні ордери, драфти і пе
ресилає гроші до всїх частий сьвіта. Позичає 

гроші на реальности. Депозити сего банку 
подвоїли ся протягом послїдних 5 лїт і вино

сять тепер около $5J0.000.00.
Банк пересилає гроші через фірму Knauth 

Nachod & Knhne, New York, N. Y.

Лічу лишень мущин!
Спеаіяльеі іза^ 
разлпві слабо' 

стя мущин

Чя Вв есь. е діткнені якою спаціяльною cj а- 
бостію і чи хоч вте віддати са під опіку довіренвого 
лїкаря?

Занечвщене 
кровп і скірні 
висипки; болї
2 рСТІ, їо р л і

і на язицї.

Чи Вам ви іадав волосе? Чя чутв Вам а уст і чи 
мавте неаривмтівй віддих? Чи болять Вас вубв або 
ясна? Чи мав--є біль голови або якісь бзлї г snz:znz 
чистях тіла? і? ручу Вам ва авамениту опіку а по- 
внеших случаях.

Иедоиагана 
мочеві; блуди 
молодости; за- 
паленя ; корчі 
і неправильно- 

сти aprepiq.

Чи не догустились Ви проступку проти прав 
адоровля і прр.роди? Чи не відчуваєте болю в а-ребтї? 
Чи ссьте в(журені? Чи всьте надмірно нервові, 
ослаблені і чи ве тратите енерґії? Чи чуєтесь не
мічні, пригноблені і неспосібні виконувати Вашу 
працю як попередно? — Приходїть до мене, а я Вам 
поможу вплїчвгись.

Порада і оглядини безплатні.
УРЯДОВІ ГОДИНИ: Від 10-ої {ано до 4-ої попол. і від 6-ої до 8-ої вечер.

В недїлї і сьвята від 10-ої рано до 1 ої попол.

П и  P U A P V  151 W. 23rd St,
U r ,  u L A l V  I  New York, N. Y.

Зголошуючі с я  по опіку л ї к а р с ь к у ,  м у с я т ь  Я В И Т И  С-Я особисто д о  о г л я д и н ,  
поаанк л и с т о в н и м и  порадами н е »  ow ^so  « к  слїд лїчити с л а б о с т и й .  Не 

пишіть до нас, але приходїть сан і. ' 21-40

Найвисше забезпечене $100,000.00
ЧНТЯОТЙ Q УЛЯГЛИ)] да̂ тв ДУРНТИ ся : агентам крв- 
ІП  10111Б  О J D a iU I U .  КЛИВОІО і брехливою рекламою. Я»

вам хто говорить, що ручаїь ва се або те, то ви запитайте цигана, 

чим він ручвть і де його «арука? ВідвічальнпЙ Аґент і банкір 

складав ааруку в державну касу. Заки повірите кому свій гріїх, 

чи то до перехованя, чи пер зсланя до старі го краю, попереду пере

конайте ся, чим і як хто ручвть ва ваш тяжко запрацьований гріп . 

Я вложвв а державній ка J  Q J O  Т И ° Я Ч  
я к  а а р у к у  для  в а с  _

допяріі.

m

Тому тямте, що треба уникати непевних банкирів. До ваших посл] г в 

старий, опитний Аґент, яки!і висилав 100 корон ва $20.43, 200 го

ро н аа $40.85, 500 короя ва $102.00, 1000 корон аа $204.00. 

Продав швфкарти до Еііроп» і до Америки, робить контракті, 

повновласти та полагоджув військові справи, а усе те роби-ь

дешево, СОВІСНО І ТОЧНО.
Пишіть по подробпцї курсу і цїни шифкарт.

Відповідаю відворотною пічтою, а всяку пораду даю беаплагно.

HENRY J. SCHNITZER
141 Washington St., New York. 23 48 

"" Найвисше забезпечене $100,000.00

ЛІІС-

Одинока взірцеве уряджена

ДРУКАРНЯ „СВОБОДИ"
затрудня* побре вишкочвний np/nSpCbltHII 

лврссжапь, поеїда* наинс<війшІ машини, ■■ 

тож» ріжиородні гарні черенки І лрикраои.

В  в к о в j  «

всяні друнарсьні роботи
точно, гарно і по низьких цїнах.

Впов. Родимцї, ях тоа:е Віддїлн і членв P. Н. Соїоа* ио- 
ч винні в вся сими друкарськими роботами удавати ся двоє  ̂

> де свові друкарнї я Свободи. “
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